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1ª Sessão Legislativa
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na 1ª Sessão
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Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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1ª Sessão Legislativa
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30.5.2007 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
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Financeira e
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Legislatura

30.5.2007 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.6.2007 997

30.5.2007 10ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

Homenagear a Inter
TV  Grande Minas,

afiliada da Rede Globo
em Montes Claros,

pelo Transcurso dos
Seus 20 Anos de

Fundação
31.5.2007 4ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de
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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
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Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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31.5.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.6.2007 809

31.5.2007 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular

16.6.2007 962



na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

31.5.2007 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.6.2007 1450

4.6.2007 4ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial
para o Estudo da
Atenção à Pessoa

com Transtorno
Mental, Deficiência
Mental ou Autismo
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5.6.2007 48ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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5.6.2007 26ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.6.2007 785
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Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
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5.6.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e
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Sessão Legislativa
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Ordinária da 16ª
Legislatura

5.6.2007 4ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

19.6.2007 978

5.6.2007 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

20.6.2007 998

5.6.2007 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.6.2007 1130

6.6.2007 49ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.6.2007 415

6.6.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.6.2007 814

6.6.2007 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

15.6.2007 815



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
6.6.2007 9ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.6.2007 816

6.6.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

16.6.2007 963

6.6.2007 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

16.6.2007 965

6.6.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação do
Presidente da Junta
Comercial do Estado

de Minas Gerais

16.6.2007 967

6.6.2007 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.6.2007 980

6.6.2007 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

19.6.2007 981



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
6.6.2007 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.6.2007 1001

6.6.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.6.2007 1131

6.6.2007 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.6.2007 1823

6.6.2007 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

29.6.2007 1824

6.6.2007 11ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária

29.6.2007 1827



da 16ª Legislatura
11.6.2007 5ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial
para o Estudo da
Atenção à Pessoa

com Transtorno
Mental, Deficiência
Mental ou Autismo

21.6.2007 1133

11.6.2007 19ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização da Sessão
do Parlamento Jovem

2007

16.6.2007 937

11.6.2007 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2007 982

12.6.2007 50ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

14.6.2007 614

12.6.2007 27ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.6.2007 952

12.6.2007 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão

19.6.2007 983



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.6.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

19.6.2007 984

12.6.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2007 986

12.6.2007 11ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2007 987

12.6.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.6.2007 1134

12.6.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª Sessão

21.6.2007 1136



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.6.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

22/2007

29.6.2007 1828

12.6.2007 10ª Reunião Conjunta das
Comissões de Direitos

Humanos e de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.6.2007 1828

13.6.2007 51ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.6.2007 729

13.6.2007 28ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.6.2007 958

13.6.2007 7ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.6.2007 967

13.6.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária

19.6.2007 989



da 16ª Legislatura
13.6.2007 12ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2007 991

13.6.2007 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

21.6.2007 1137

13.6.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.6.2007 1551

13.6.2007 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

27.6.2007 1565

13.6.2007 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.6.2007 1567

13.6.2007 14ª Reunião Ordinária da 29.6.2007 1830



Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

13.6.2007 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.6.2007 1831

13.6.2007 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.6.2007 1833

14.6.2007 52ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

16.6.2007 877

14.6.2007 Solenidade Realizada
na 52ª Reunião
Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à

Comemoração do Dia
Mundial do Meio

Ambiente

19.6.2007 921

14.6.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

23.6.2007 1454



Legislatura
14.6.2007 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.6.2007 1455

14.6.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.6.2007 1721

14.6.2007 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.6.2007 1833

18.6.2007 20ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Cooperativa de

Economia e Crédito
Mútuo dos Fabricantes
de Calçados de Nova

Serrana Ltda. -
Credinova - pelo

Transcurso de Seus
10 Anos de Fundação

26.6.2007 1523

18.6.2007 6ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial
para o Estudo da

29.6.2007 1835



Atenção à Pessoa
com Transtorno

Mental, Deficiência
Mental ou Autismo

19.6.2007 53ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.6.2007 1044

19.6.2007 29ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.6.2007 1203

19.6.2007 2ª Reunião
Extraordinária da

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

22.6.2007 1250

19.6.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

27.6.2007 1568

19.6.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.6.2007 1836

20.6.2007 54ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

22.6.2007 1168



Legislatura
20.6.2007 30ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.6.2007 1226

20.6.2007 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.6.2007 1569

20.6.2007 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.6.2007 1722

20.6.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.6.2007 1839

20.6.2007 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.6.2007 1995

21.6.2007 31ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa

22.6.2007 1237



Ordinária da 16ª
Legislatura

21.6.2007 55ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

23.6.2007 1403

21.6.2007 21ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a Escola
de Veterinária da

Universidade Federal
de Minas Gerais pelo
Transcurso de Seus

75 Anos de Fundação

26.6.2007 1534

21.6.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para o Estudo da
Atenção à Pessoa

com Transtorno
Mental, Deficiência
Mental ou Autismo

27.6.2007 1570

21.6.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

28.6.2007 1723

26.6.2007 56ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.6.2007 1618

26.6.2007 Evento Realizado na 7.7.2007 1645



56ª Reunião Ordinária
da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura -

Destinada à
Realização do Ciclo
de Debates “Plano

Mineiro de
Desenvolvimento
Integrado - PMDI -

Estratégia de
Desenvolvimento”

27.6.2007 57ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.6.2007 1773

28.6.2007 58ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

30.6.2007 1883
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2007

ATA
ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Presidência dos Deputados Carlos Mosconi e Lafayette de Andrada.
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Registro de presença - Correspondência: Ofícios -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 1.199 a 1.210/2007 - Requerimentos nºs 633 a 635/2007 -
Requerimentos da Comissão de Transporte (2) e do Deputado Luiz
Humberto Carneiro (3) - Comunicações: Comunicações da Comissão
de Transporte e da Deputada Elisa Costa - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Deiró Marra, Gustavo Valadares, Carlin
Moura e Almir Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta  de Emenda à Constituição nº
22/2007 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Luiz  Humberto Carneiro  (3);
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Transporte (2); aprovação - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos
Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - 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 -
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Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Às 14h15min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,
do ex-Deputado Leonídio Bouças.

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

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. José de Souza Rabelo, Prefeito Municipal de São Sebastião
do Rio Verde, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
849/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 849/2007.)

Do Sr. Maurílio Zacarias Gomes, Presidente da Câmara Municipal
de Ouro Preto, informando da impossibilidade de comparecer à
audiência pública a realizar-se em 31/5/2007, a convite da Comissão
de Direitos Humanos, e indicando o nome de Wanderley Rossi Júnior,
Vereador a essa Câmara, para representá-lo. (- À Comissão de
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Direitos Humanos.)
Do Sr. Sebastião Navarro Vieira Filho, Prefeito Municipal de Poços

de Caldas, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício nº
519/2007/SGM.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 90/2007, do
Deputado Agostinho Patrús Filho.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 696/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 696/2007.)

Do Sr. Paulo Elisiário Nunes, Presidente do Ipsemg em exercício,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 145/2007, da
Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos para
o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Sra. Luci Rodrigues Espechit, Superintendente Regional
(substituta) do Incra, enviando informações em atenção a
requerimento do Deputado Padre João encaminhado por meio do
Ofício nº 642/2007/SGM.

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração
Prisional da Secretaria de Defesa Social, encaminhando informações
em atenção ao Requerimento nº 534/2007, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral do Estado,
agradecendo voto de congratulações, formulado por esta Casa a partir
de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pela assunção do
cargo.

Do Sr. Luciano França da Silveira Júnior, Promotor da 4ª Promotoria
de Justiça, encaminhando informações em atenção ao Requerimento
nº 533/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário de
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Educação, prestando informações relativas ao Requerimento nº
243/2007, do Deputado Zezé Perella.

Da Sra. Rosamélia Queiroz da Cunha, Chefe de Gabinete do
Instituto Nacional de Câncer, encaminhando nota técnica sobre o
volume de recursos aplicados, pelo governo federal, nos Programas
de Controle e Prevenção do Câncer de Mama e de Colo do Útero.

Do Sr. Antônio da Cunha Pacheco Júnior, de Porteirinha, solicitando
especial atenção dos parlamentares para o Projeto de Lei nº
1.187/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.187/2007.)

Da Sra. Zoraide Nair Bortolotto, solicitando ações desta Casa com o
objetivo de minimizar o problema do aquecimento global. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - 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 1.199/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Veteranos Esportistas

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

Veteranos Esportistas de Paraopeba - Avep -, com sede no Município
de Paraopeba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação dos Veteranos Esportistas de Paraopeba,
entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade e prioridade
promover encontro entre veteranos esportistas para a prática de
futebol amador, realizar ou patrocinar reuniões sociais esportivas,
seminários, fóruns e outras formas de educação, instrução ou
expressão de cultura, estimular a prática de futebol, visando à
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integração dos atletas com o meio social.
A Associação 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, aos requisitos legais.

Espero contar com o apoio dos nobres pares, à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.200/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Projetos Comunitários do

Bairro Fazenda Castro, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

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

Comunitários do Bairro Fazenda Castro, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: O Grupo de Projetos Comunitários do Bairro Fazenda

Castro realiza trabalhos de cunho de assistência social aos moradores
da região onde está localizado e, de acordo com a documentação
anexa, cumpre todas as exigências legais para a obtenção do título de
utilidade pública, estando em pleno e regular funcionamento há mais
de um ano. Sua diretoria é composta por membros de ilibada
idoneidade e não remunerados. Desta forma, solicito aos nobres
pares desta Casa a aprovação do projeto que ora apresentamos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.201/2007
Institui no âmbito da administração pública do Estado o Programa

Desburocratiza Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Institui no âmbito da administração pública do Estado o
Programa Desburocratiza Minas.

Art. 2º - O Programa objetiva otimizar procedimentos e aperfeiçoar a
prestação de serviços públicos aos cidadãos e à sociedade, tendo
como diretrizes:

I - a qualidade;
II - a eficiência;
III - a transparência administrativa;
IV - a simplificação de trâmites;
V - a redução de exigências burocráticas.
Parágrafo único - Para consecução de seus fins, o Programa

priorizará o uso de ferramentas eletrônicas e da internet para
simplificar e otimizar os processos administrativos e eliminar
formalidades burocráticas, possibilitando à administração pública
ajustar-se ao modelo de tecnologia da informação, denominado e-gov.

Art. 3º - O Programa será conduzido pelo Comitê Gestor de
Desburocratização, ao qual competirá:

I - desenvolver estudos e apresentar propostas relacionadas ao
Programa;

II - coordenar e monitorar a implantação de projetos nas unidades
administrativas;

III - propor atos normativos que se fizerem necessários à
implantação do Programa previsto nesta lei;

IV - registrar e apurar reclamações e sugestões de cidadãos e
servidores com vistas a aprimorar o funcionamento da administração
pública.

Art. 4º - O Comitê Gestor de Desburocratização, vinculado ao
Governador do Estado, será composto dos seguintes membros:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que será seu
Presidente;

II - Secretário de Estado de Governo;
III - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
IV - Secretário de Estado de Fazenda;
V - Advogado-Geral do Estado.
Parágrafo único - O Comitê Gestor de Desburocratização poderá

convidar para participar de suas atividades pessoas que, por seus
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conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para o
Programa.

Art. 5º - Caberá ao Comitê Gestor de Desburocratização:
I - solicitar a colaboração de todos os órgãos e entidades da

administração direta e indireta que tenham relação com os
procedimentos e serviços a serem aperfeiçoados;

II - organizar Grupo de Ação Executiva para cada área prioritária,
com a participação de representantes dos órgãos e entidades
municipais diretamente afetos ao desenvolvimento dos trabalhos;

III - designar o coordenador de cada Grupo de Ação Executiva, a
quem incumbirá o acompanhamento dos trabalhos e a apresentação
de cronograma contendo as etapas, prazos e resultados.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição surge da urgente necessidade da

implantação de mecanismos de gestão modernos, que tenham como
objetivo a desburocratização dos serviços públicos no âmbito
estadual, segundo o princípio norteador da eficiência administrativa.

A burocracia é tema discutido há décadas no País, sem que
progressos tenham sido alcançados em termos de redução de
procedimentos e formalidades na prestação dos serviços públicos.
Durante o governo militar, chegou a ser criado o Ministério da
Desburocratização, conduzido, à época, por Hélio Beltrão, que
deflagrou uma grande campanha nacional pela desburocratização,
sem resultados concretos para a população.

A aprovação desta proposição, com certeza, deixaria o Estado na
vanguarda quanto à prestação da atividade estatal. O termo e-
governement traduz a tentativa do governo de desburocratizar todo
tipo de interferência na vida do cidadão, utilizando as ferramentas da
internet para simplificar e otimizar os processos administrativos, bem
como eliminar formalidades e exigências burocráticas que não se
justificam e que oneram os cidadãos, as empresas e os erário.

Tendo em vista o mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres
Deputados da Casa Legislativa mineira.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.202/2007
Declara de utilidade pública a instituição denominada Rede Nacional

de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids foi

constituída com o objetivo de coordenar, proteger e orientar as
pessoas contaminadas pelo vírus da Aids ou portadoras da doença,
residentes no Município de Uberlândia.

Entre suas valorosas iniciativas podemos citar: fornecimento de
informações à comunidade no que tange às doenças sexualmente
transmissíveis, conscientização dos soropositivos sobre a importância
de um tratamento adequado e dos jovens sobre as formas de controle
da doença e defesa dos direitos dos doentes.

Dessa maneira, a entidade busca a melhoria da qualidade de vida
dos seus assistidos, intentando assegurar-lhes a integridade e a
dignidade.

Por sua atuação, de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que lhe pretende
outorgar este 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 1.203/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de informações

sobre a vida escolar dos alunos regularmente matriculados nos
estabelecimentos de ensino da rede pública ou privada no Estado aos
pais ou responsáveis legais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de ensino fundamental e médio

da rede pública ou privada no Estado obrigados a encaminhar a
ambos os pais ou responsáveis, conviventes ou não, todas as
informações referentes à vida escolar dos filhos ou dependentes.

Parágrafo único - Os pais ou responsáveis não-guardiães deverão
manifestar o desejo de receber as informações constantes no “caput”
deste artigo no ato da matrícula do aluno.

Art. 2º - Os pais ou responsáveis não-guardiães terão pleno acesso
às instalações físicas, bem como aos projetos pedagógicos da escola
dos filhos ou dependentes, respeitadas as normas estabelecidas pela
instituição de ensino.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Este projeto de lei que obriga os estabelecimentos de

ensino fundamental e médio, da rede pública ou privada, a enviar
todas as informações sobre a vida escolar de seus alunos aos pais,
conviventes ou não, pretende destacar a importância da participação
do pai (ou mãe) não-guardião (de fato ou de direito) na vida do filho.

Para isso considera tal participação indispensável ao efetivo
cumprimento das funções inerentes ao poder familiar em igualdade de
condições e ao ao pleno desenvolvimento e capacitação do filho para
a vida adulta.

Em caso de casais separados, a guarda atribuída a um dos pais não
implica a exclusão do outro da vida do filho, uma vez que esse
também conserva seus deveres e direitos.

Se o interesse do filho é o princípio norteador das disposições
relativas ao poder familiar e se a Constituição Federal no “caput” do
art. 227, reconhece à criança e ao adolescente o prioritário direito à
convivência familiar, é evidente que não se poderia admitir a exclusão
de um dos pais da vida do filho tão-somente pelo fato da não-
convivência do casal de pais.

Acreditando que este projeto de lei reverterá em benefício de
inúmeras crianças e adolescentes privados da convivência com um
dos pais, assegurando a estes o direito às informações sobre a vida
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escolar dos seus filhos, fornecidas quando devidamente solicitadas
aos estabelecimentos de ensino, solicito o apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.204/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária da Estiva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária da

Estiva, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Creche Comunitária da Estiva, é sociedade civil, sem

fins lucrativos, apartidária, autônoma, com personalidade jurídica.
Tem por finalidade assistir e promover as crianças carentes até 6

anos, oferecendo-lhes educação, alimentação, saúde, noções básicas
de higiene, recreação, prática de esporte e boa convivência familiar e
comunitária; combater a fome e a pobreza por meio de apoio às
iniciativas da comunidade relativas ao plantio de lavouras domiciliares
e comunitárias, entre outras finalidades.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.205/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista, com sede na Rua
Guimarães Rosa, nº 240, Bela Vista, no Município de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Bela Vista, no Município de Curvelo, é sociedade civil, sem fins
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lucrativos, apartidária, autônoma, com personalidade jurídica.
Essa entidade tem por finalidade promover a união dos moradores

do referido bairro e o seu intercâmbio sadio com outras comunidades;
defender os direitos dos moradores; desenvolver atividades voltadas
para a assistência social, promoção humana e a defesa do
consumidor; e promover o desenvolvimento socioeconômico da
comunidade; entre outros objetivos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.206/2007
Declara de utilidade pública a Assistência Social Bom Jesus, com

sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Assistência Social Bom

Jesus, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Assistência Social Bom Jesus, com sede no

Município de Curvelo, é sociedade civil sem fins lucrativos, apartidária,
autônoma, com personalidade jurídica.

Essa entidade tem por finalidade manter a Creche Milton Joaquim
Diniz, com o objetivo de atender e promover as crianças com idade
até 6 anos, dando-lhes educação, alimentação, saúde e noções
básicas de higiene e recreação; prestar assistência social às pessoas
carentes da comunidade; promover e desenvolver cursos
profissionalizantes, com o objetivo de promover o ser humano;
estimular o intercâmbio e o bom convívio entre os associados e os
moradores em geral, com promoções sociais, desportivas, cívicas e
culturais, entre outras finalidades.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.207/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Padre Dehon, com sede no
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Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Padre

Dehon, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: A entidade esportiva que se pretende beneficiar vem

prestando relevantes serviços à comunidade, notadamente na área
assistencial.

Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho. Por isso, conto com o apoio dos nobres
Deputados para a aprovação deste projeto, considerando que a
entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em
vigor.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.208/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Motoristas,

Carreteiros, Trocadores, Fiscais, Despachantes, Ajudantes de
Caminhão e Empregados em Geral das Empresas de Transportes de
Passageiros e das Transportadoras, Aposentados e Pensionistas de
Belo Horizonte, Região Metropolitana e Adjacências, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Motoristas, Carreteiros, Trocadores, Fiscais, Despachantes, Ajudantes
de Caminhão e Empregados em Geral das Empresas de Transportes
de Passageiros e das Transportadoras, Aposentados e Pensionistas
de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Adjacências, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: A Associação dos Motoristas, Carreteiros, Trocadores,
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Fiscais, Despachantes, Ajudantes de Caminhão e Empregados em
Geral das Empresas de Transportes de Passageiros e das
Transportadoras, Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte,
Região Metropolitana e Adjacências vem prestando relevantes
serviços à comunidade, notadamente na área assistencial.

Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados à aprovação deste projeto, considerando que a entidade
preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.209/2007
Institui o Dia Estadual do Vendedor Ambulante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Vendedor Ambulante, a ser

celebrado, anualmente, no dia 7 de outubro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Wander Borges
Justificação: No Brasil, desde a época da colonização portuguesa,

constata-se a presença do vendedor ambulante, tendo em vista que
algumas pessoas praticavam a mercância por meio do oferecimento
de tecidos e alimentos nas ruas. O crescimento das cidades contribuiu
para o aumento dessa categoria. Desta forma, surgiram os
pipoqueiros, vendedores de bilhetes de loteria, feirantes, etc.

É de se notar que, posteriormente, o crescimento do setor informal
decorreu da grave crise econômica, motivadora da eliminação de
postos de trabalho, bem como pela substituição dos trabalhadores por
máquinas; situações estas que forçaram o funcionário dispensado a
aceitar o comércio praticado nas ruas, visto que era a única forma de
garantir sua sobrevivência.

Hodiernamente, a Organização Internacional do Trabalho atesta que
o crescimento do trabalho informal no País deriva tanto da
necessidade de sobrevivência como da opção de vida de
trabalhadores que preferem desenvolver seu próprio negócio.
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Conforme os estudos divulgados pela Central de Apoio ao
Trabalhador, o setor em análise começa a gerar empregos, visto que
cerca de 12% dos trabalhadores informais são pequenos
empregadores e mantêm até cinco postos de trabalho. A pesquisa
mencionada informa, ainda, que 67% dos informais são jovens e estão
na faixa etária de 18 a 39 anos; sendo que, deste total, 45% possuem
tão somente o nível fundamental completo.

Há o desafio de contribuir para a valorização dessa atividade, seu
reconhecimento e a regularização da classe dos vendedores
informais. A consecução deste objetivo necessita de inúmeras ações
direcionadas à categoria, uma das quais, é a instituição do Dia
Estadual do Vendedor Ambulante.

Diante das razões apontadas, rogamos o apoio dos nobres pares no
sentido de promovermos a aprovação da proposição em causa.

- 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 1.210/2007
Declara de utilidade pública a Ação Social Comunitária Beneficente

Ebenézer-Ascobe -, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social

Comunitária Beneficente Ebenézer - Ascobe, com sede no Município
de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Ação Social Comunitária Beneficente Ebenézer é

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 20/2/82, de natureza
beneficente e de promoção social; possuindo como finalidade a
promoção de assistência social, cultura, educação, saúde, ética, paz,
cidadania, direitos humanos, bem como a defesa do meio ambiente e
do patrimônio histórico e artístico. A análise das finalidades contidas
em seu estatuto revela que seu principal objetivo consiste na
melhoraria da qualidade de vida da comunidade carente. O propósito
citado é alcançado por meio do oferecimento de cursos, tais como:
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crochê, pintura em tecido, violão, libras, alfabetização de adultos,
informática, balé, inglês e reforço escolar. A associação realiza, ainda,
atividades recreativas e culturais direcionadas aos idosos, distribuição
de alimentos, bem como presta assessoria jurídica à comunidade.

A entidade mantém a Creche Infantil Semente, que atende em
período integral a 40 crianças pertencentes a famílias em situação de
vulnerabilidade social, que necessitam de ambiente saudável e
adequado para deixar os filhos, enquanto trabalham em prol da
melhoria da renda familiar.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa ao reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

REQUERIMENTOS
Nº 633/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Consulado da Itália em
Minas Gerais, na pessoa do Sr. Bryan Bolasco, pela comemoração do
Dia Nacional da República Italiana. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 634/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cristais, na
pessoa da Sra. Maria Elizabet Santos Souza, pelo transcurso do 59º
aniversário do Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 635/2007, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Cláudio Bueno Guerra
pela homenagem recebida da Unesco - IHE. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Transporte (2) e do Deputado Luiz Humberto Carneiro (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Transporte e da Deputada Elisa Costa.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.
O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, telespectadores da TV Assembléia desta Minas Gerais; a
todos a nossa expressão de agradecimento por, mais uma vez,
estarmos aqui.

Sr. Presidente, gostaria de começar o meu pronunciamento, nesta
tarde de hoje, externando os nossos sentimentos à família de um
patrocinense ilustre, que foi vítima de um atentado cruel na nossa
cidade de Patrocínio. Estou falando da família do companheiro José
Rodrigues de Souza, que foi manchete do jornal “Estado de Minas”, e
motivo de visita do Ministro da Previdência e também dos Diretores do
INSS, que estiveram em Patrocínio na tarde de ontem. Consternados,
não poderíamos deixar de apresentar o nosso luto para com a família
do amigo José Rodrigues, por esse infeliz episódio, que, mais uma
vez, colocou Patrocínio em cena nos jornais de Minas e do Brasil. Isso
mostra, Sr. Presidente, a importância daquilo que dizíamos daqui,
desta tribuna, já faz algum tempo, sobre a necessidade de segurança
na região do Alto Paranaíba. Pedimos isso ao Governador e fomos
atendidos, por meio da transformação da 87ª Companhia de Polícia
em batalhão, com a criação do 46º Batalhão. O problema da
segurança na cidade de Patrocínio é, sem dúvida alguma, algo que
requer do Governador uma atenção especial. Ele precisa abrir os
olhos e ouvir o nosso clamor. Já mencionamos e agradecemos desta
tribuna a criação do 46º Batalhão de Polícia Militar, mas a sua
implementação, o número de efetivo, o “claro” da Polícia Militar não
pode mais ficar a descoberto. Prova disso, Sr. Presidente,
companheiros Deputados Carlin Moura e Paraca, é que Patrocínio fica
mais uma vez estampada nos jornais em razão da falta de segurança,
que não existe apenas lá, mas em todo o Estado. Já havíamos
alertado para essa situação e ocupado esta tribuna para falar da falta
de segurança e da necessidade urgente da efetivação, da solução
para o déficit da Polícia Militar.

Sabemos, sim, Sr. Presidente, das enormes dificuldades existentes
na contratação de pessoal. No final da semana foram realizadas
provas da Polícia Militar, mas precisamos de medidas urgentes, que
surtam efeitos imediatos, como a transferência de policiais já na
criação do batalhão na região. Quero crer que não somente as
autarquias federais, mas também as estaduais precisam, sim, ter o
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seu resguardo. Em comunidades como Serra Negra, em Patrocínio,
há assaltos quase todos os dias. Sabemos disso porque procuramos o
Comando da Polícia Militar freqüentemente e apontamos as falhas e
as dificuldades. As respostas são sempre as mesmas, ou seja, que
ainda não há efetivo suficiente e que a instalação desse tão sonhado
batalhão não se concretizou. Sr. Presidente, tenho a convicção de que
o nosso Governador, o Comando da Polícia Militar, em virtude desses
fatos novos, irão sensibilizar-se e empenhar-se ainda mais. Fazemos
aqui um apelo porque sabemos da sensibilidade do nosso Governador
para com essa situação. Sabemos também da necessidade de todas
as cidades no que diz respeito à segurança, mas aponto Patrocínio
como uma das que mais merece atenção e necessita da
implementação urgente dessas medidas.

Quero aproveitar esta oportunidade, Sr. Presidente, para chamar a
atenção para outro tema. Desviando um pouco do foco, quero falar
das conquistas desse governo. Participamos ontem do III Congresso
Estadual de Alfabetização, com mais de 2.500 educadores. Contamos
com a presença não apenas da Secretária Vanessa, mas do
Presidente da Fapemig, da Assipe e de outras entidades do ramo.
Participamos do momento que entendemos como o mais importante
para o movimento da educação, quando foi anunciado e denunciado,
como podemos chamar, o movimento da conspiração mineira pela
educação.

Companheiros Deputados, quero dizer bem desta palavra
“conspiração”; aliás, chamo a atenção do companheiro Andrada
porque isso lembra bem a conspiração de Minas. Hoje estamos numa
verdadeira cruzada pela educação. Minas entrou nessa rota de
alfabetização para que todas as crianças de 6 a 8 anos saibam ler.
Sem dúvida nenhuma, esse é um marco e uma meta a ser alcançada.

Tenho a convicção de que uma proposta, como a apresentada pela
nossa Secretária Vanessa e pelo nosso Governador, lançando um
plano para que todas as crianças em Minas estejam na escola e
alfabetizadas até os 8 anos, é, no mínimo, audaciosa. A nossa
Secretária apresenta, de público, uma proposta, que, aliás, também
partiu dela, de que levará ao nosso Governador seu empenho pessoal
para que, a partir de janeiro de 2008, o piso salarial de todos os
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professores do Estado seja R$850,00. Ficamos muito satisfeitos com
essa proposta, que nos leva a crer na seriedade e, acima de tudo, no
compromisso deste governo. Para nós, esse foi um grande prazer.
Vimos a satisfação de todos os professores presentes com a iniciativa
da Secretaria de Educação em levar ao governo essa proposta. Eles
estão deslumbrados, pois aquilo que, em nível federal, está sendo
almejado para 2008, em Minas já está sendo buscado. Isso mostra
importantes marcos da valorização da educação em Minas. Sr.
Presidente, não tenho aqui apenas elogios a tecer, pois há também
trabalhos e muitos a fazer, com o intuito de construção. Nessa mesma
tônica, após várias discussões, protocolamos hoje, na nossa
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, um
requerimento solicitando a realização de uma audiência em Januária -
aliás, terra do nosso companheiro João Leite; desculpem-me -, que
busca verificar as condições das escolas daquela Secretaria Regional
de Ensino, especialmente do parque indígena de São João das
Missões e de outras cidades da região. O Deputado João Leite poderá
nos acompanhar também nessa empreitada. Temos informações
sobre todos os problemas. Quero aqui demonstrar a preocupação
premente da nossa Comissão em trabalhar, e não apenas ficar
acompanhando “pari passu” a Secretaria de Educação. Com isso, o
nosso trabalho tem a meta de promover essa jornada, ouvir os
professores e buscar realmente essa construtividade.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Deiró Marra,
antes de mais nada, quero elogiar o seu trabalho frente a essa
Comissão tão importante, que trata das questões fundamentais neste
Estado, como a educação. Gostaria também de registrar a
representação tão digna que Patrocínio tem nesta Casa. Estava
deslocando-me para cá e ouvi a primeira parte do seu
pronunciamento. Queremos também nos solidarizar com toda a
família do José Rodrigues de Souza, médico perito, assassinado
barbaramente ontem. Tivemos a oportunidade de conversar
pessoalmente com o Ministro, quando ele estava em Patrocínio,
pedindo providências. Um médico tão querido pela comunidade, com
um trabalho tão importante, como Presidente da Câmara, prestado à
cidade. O que está anunciado em Patrocínio é uma tragédia.
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Infelizmente, a situação em que se encontram cerca de 3 mil
servidores públicos da Prefeitura de Patrocínio... A Prefeitura não
realiza concurso, as anteriores também não realizaram, nem o
Prefeito anterior, que ficou oito anos, não realizou. Temos uma
tragédia em que há dois lados tristes. De um lado, uma família,
amigos - como o senhor era do José Rodrigues -, hoje choram a sua
morte. Eu também admirava muito o seu trabalho, pois o conhecia. De
outro, 3 mil servidores da Prefeitura de Patrocínio entregues sem
nenhum direito, pois a Prefeitura nega-se, como o Prefeito anterior,
aquele de oito anos, a realizar um concurso.

Estamos encaminhando ao Ministério Público, que tem feito um
trabalho sério, exigência para que tome providências em relação ao
concurso público, pois hoje há servidores públicos que são
verdadeiros párias na cidade de Patrocínio. Gostaria de me solidarizar
e de dizer que o nosso empenho é com o objetivo de que haja
garantia para quem trabalha na área de perícia.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-
lo pelo pronunciamento, pela exposição que V. Exa. faz, mas,
sobretudo, gostaria de me solidarizar com sua manifestação em
relação ao assassinato, em sua terra, Patrocínio, do Dr. José
Rodrigues de Souza, médico perito, brutalmente assassinado no
exercício da sua função. Gostaria, nobre Deputado, de alertar as
autoridades do nosso país da área da Previdência para a situação de
risco em que os médicos cada vez mais se encontram.
Acontecimentos lamentáveis, como esse de Patrocínio, acontecem
com freqüência assustadora. Portanto gostaria de manifestar nosso
pesar e sentimento à família do nosso colega Dr. José Rodrigues de
Souza, em razão de seu brutal assassinato. Muito obrigado.

O Deputado Deiró Marra - Muito obrigado, Deputado Carlos
Mosconi. Finalizando o nosso pronunciamento, gostaríamos de falar
da importância desse trabalho e que, no dia 15 de maio deste ano,
estivemos com mais 22 representantes de Presidentes de Comissões
de Educação, Ciência e Tecnologia, em Brasília, para discutir temas
relacionados à educação. Fizemos esse trabalho e continuamos
trabalhando. É isso que estamos desenvolvendo. Colocamo-nos na
dianteira, na vanguarda, para falar e discutir os temas relacionados à
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educação. Esses eram os temas que gostaríamos de abordar hoje.
Muito obrigado.

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

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado
Lafayette de Andrada, Deputados e Deputadas, traz-me hoje à tribuna
desta Casa uma excelente notícia para o povo mineiro e brasileiro. No
meu pronunciamento, tratarei das inúmeras conquistas da Cenibra,
importante fábrica de celulose localizada na cidade de Belo Oriente,
na região do Vale do Aço mineiro.

Mas, antes de falar da Cenibra, gostaria de iniciar meu
pronunciamento parabenizando seu Presidente, Fernando Henrique
da Fonseca, que, merecidamente, recebeu recentemente da Fiemg o
Prêmio Mérito Industrial 2007. Tenho um excelente relacionamento
com Fernando Henrique, Presidente da Cenibra, pessoa séria, capaz,
transparente, que vem desempenhando um trabalho excepcional à
frente de uma das maiores empresas de fabricação de celulose do
mundo.

A Cenibra, como já disse, é uma empresa que produz celulose,
matéria-prima do papel, com 34 anos de existência. Foi criada em
1973, mediante de uma parceria da Companhia Vale do Rio Doce,
que naquela época era uma empresa estatal, com um consórcio de
empresas japonesas, para iniciar a produção de celulose. Instalou-se
em Belo Oriente e hoje, por conta de suas atividades, tem papel
fundamental no crescimento daquela região e do nosso Estado de
Minas Gerais. A Cenibra gera, hoje, aproximadamente 10 mil
empregos, entre funcionários diretos e terceirizados, que trabalham na
própria fábrica, na área florestal e nos diversos projetos sociais da
empresa. Amanhã, dia 31, a Cenibra estará comemorando uma meta
histórica. Irá atingir a produção de um 1.140.000t de celulose por ano,
índice que só pôde ser alcançado depois de um investimento de mais
de US$350.000.000,00. Sabemos que a Cenibra não quer parar por
aí. A visão futurista do seu Presidente, de seus Diretores, funcionários
e acionistas os faz enxergar muito de perto a meta de 2.000.000t de
celulose por ano, mas, para isso, terá de desembolsar, por meio de
seus acionistas, mais US$1.000.000.000,00.
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Nós, Deputados, representantes do povo mineiro, precisamos
incentivá-los, mostrando aos acionistas da Cenibra, aos Diretores e ao
Presidente daquela fábrica que ela tem o total e irrestrito apoio dos 77
parlamentares desta Casa, principalmente daqueles que militam,
trabalham, conhecem politicamente a realidade daquela região, como
a Deputada Rosângela Reis, a quem concedo um aparte.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, quero parabenizá-lo por priorizar em seu discurso esse
grande investimento que acontecerá amanhã, quando será lançado o
início das obras da companhia Cenibra, que, além de gerar emprego e
renda, contribuindo para o desenvolvimento do Estado e do País, tem
uma responsabilidade social muito grande.

A Cenibra desenvolve vários projetos naquelas áreas menores da
região, em parceria com várias instituições, como o Lions e o Rotary,
fazendo a distribuição de calçados, cadernos, materiais e até
computadores, priorizando a inclusão da informática.

Capacitamos, por meio da Associação Ação Social pela Vida, mais
de 3 mil alunos com 15 “micros” doados pela empresa Cenibra.
Sabemos também que ela faz ainda um trabalho de multiplicação de
voluntários, pessoas que praticarão o serviço social na comunidade,
ou seja, ela não só trabalha com isso dentro da empresa como
também disponibiliza parte de seu tempo precioso para capacitar
alunos e qualificar a mão-de-obra com cursos profissionalizantes
gratuitos.

Portanto, é uma empresa fantástica. Sabemos que ela consegue
exportar tudo o que lá é produzido. O investimento da importação
também é muito importante no mercado externo. Cada vez mais, a
Cenibra vem ganhando espaço.

Quero parabenizar V. Exa. e também a empresa Cenibra, na pessoa
de seu Presidente, o Fernando Henrique. Amanhã também estaremos
lá participando desse momento fantástico que é a inauguração e o
lançamento de mais uma expansão da empresa. Parabéns!

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço o aparte da Deputada
Rosângela Reis, que muito engrandece este pronunciamento, e
concedo aparte à Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares,
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também queria pronunciar-me. É muito importante defender a
expansão de nossas empresas e indústrias, como aconteceu com a
Usiminas e agora acontece com a Cenibra, mas queria fazer uma
reflexão. V. Exa., como nós, faz parte de uma região. Trabalhamos
muito, por exemplo, na área da bacia do Suaçuí-Guanhães e sabemos
que aquela localidade, assim como outras, está intimamente ligada ao
trabalho da Cenibra, portanto, precisamos debater um projeto de
desenvolvimento regional para aquela área a fim de promover o
crescimento, e não apenas explorar os seus bens, especialmente os
ambientais.

A Cenibra, historicamente, tem todo um passivo ambiental com a
Bacia do Rio Doce, e deveria implementar projetos de geração de
trabalho e renda, desenvolvimento, ampliação e melhoria de nossas
estradas e impulso à agricultura familiar, em vez de praticar apenas a
monocultura do eucalipto. Portanto, desejamos que essa expansão
gere verdadeiramente desenvolvimento e propicie de fato a
preservação ambiental daquela região, com um novo modelo de
desenvolvimento. Da mesma forma, não queremos que haja
exploração dos trabalhadores, que hoje transportam eucalipto. Grande
parte deles são terceirizados, e sabemos que existem denúncias
graves de exploração e de acidentes de trabalho. Queremos chamar a
atenção da Cenibra para que possa preocupar-se não somente com a
melhoria dos salários mas também com a condição de trabalho dos
funcionários que servem a toda a região, sejam terceirizados ou não.

Essa é a reflexão: a expansão tem de gerar desenvolvimento e
melhoria da qualidade de vida e cuidar da questão ambiental e dos
projetos de desenvolvimento da região. Muito obrigada.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte, que
me faz lembrar de dois pontos importantíssimos da nossa Cenibra. O
primeiro é que ela é a primeira empresa brasileira a receber
simultaneamente os certificados do Conselho de Manejo Florestal e
do Programa Nacional de Certificação Florestal. Tenho certeza de que
esses dois certificados são frutos do trabalho responsável que a
empresa vem fazendo no reflorestamento da região, que é
importantíssimo, pois todos sabemos que, por meio da plantação e da
colheita de eucaliptos, temos a matéria-prima de que a Cenibra se
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utiliza para produzir celulose. O País, hoje, vive um período de
“apagão” florestal.

Nós, grande parte dos Deputados da Assembléia Legislativa,
criamos na legislatura passada e recriamos agora a Frente
Parlamentar da Silvicultura, para auxiliar, claro que respeitando e
observando sempre a conduta ambiental e as normas ambientais do
nosso Estado e do País. Essa Frente estará aqui, para incentivar os
fazendeiros florestais, hoje conhecidos, que plantam eucaliptos nas
suas fazendas para depois vendê-los para a Cenibra, incentivando a
própria empresa a comprar outras áreas nos seus 49 Municípios de
atuação, para também plantar eucalipto e abastecer a fábrica nessa
expansão tão esperada, de chegar aos 2.000.000t por ano. Tudo isso
será feito por grande parte dos parlamentares que estão trabalhando
na Frente Parlamentar da Silvicultura.

V. Exa. também me lembra sobre a responsabilidade da Cenibra
para com o desenvolvimento econômico da nossa região. Na semana
passada, tivemos a oportunidade de ir ao Palácio da Liberdade e, com
o Governador Aécio Neves, assinar a liberação de licitações de
diversas estradas que ligam os Municípios da nossa região, da Bacia
do Suaçuí, do Centro-Nordeste mineiro, que ainda não tem ligação
asfáltica. Grande parte da região só consegue o asfaltamento nos
seus trechos por meio de investimentos de um dos acionistas da
Cenibra, o JBIC, um banco japonês, um dos maiores acionistas da
Cenibra. Ora, se um dos acionistas da Cenibra está investindo na
nossa região, acreditando nela, conseqüentemente a Cenibra também
investirá na nossa região.

V. Exa. conhece tão bem como eu aquela região da Bacia do
Suaçuí. Sabemos que hoje qualquer Município daquela região,
Peçanha, Cantagalo, Guanhães, Divinolândia de Minas, tem muitas,
inúmeras conquistas que só puderam ser alcançadas em razão da
parceria do Poder Executivo Municipal com a Cenibra, que presta um
excepcional serviço na nossa região.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Cumprimento V. Exa. e
também a empresa Cenibra, pela expansão dos postos de trabalho.
Também compartilho da idéia de que é possível o desenvolvimento
com responsabilidade social. Aliás, sou testemunha da parceria da
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empresa para ligar o asfalto de Peçanha a Coroaci, em recente
audiência pública com V. Exa., na região. O poder público tem o papel
de fiscalizar, assegurar que o meio ambiente seja garantido. É
possível construir. O fundamental, nobre Deputado, é que hoje, no
mercado internacional, há uma discussão interessante: as empresas
canadenses e as empresas européias estão preocupadas com o
eucalipto brasileiro. Por quê? Porque o eucalipto brasileiro conseguiu
promover uma revolução tecnológica, e sua produtividade é maior do
que a das empresas canadenses, que gastam 20 anos para produzir
seu eucalipto. Isso provoca o despeito e o interesse dessas empresas
multinacionais que atuam fora do nosso país.

Acredito que a Cenibra tem cumprido um papel importante e que é
possível desenvolvimento com responsabilidade social. V. Exa. está
de parabéns.

O Deputado Gustavo Valadares - Muito obrigado, Deputado Carlin
Moura, pelo aparte que engrandece o pronunciamento. V. Exa.
também é filho da região, da cidade de Virgolândia, cidade esta que
está dentro da área de abrangência da Cenibra, e conhece bem a
atuação correta e firme daquela indústria nos Municípios da nossa
região.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Gustavo Valadares. Farei uma ponderação. Sou um entusiasta da
silvicultura. Entendo que ela tem condição de gerar um grande
número de postos de trabalho e renda de uma maneira muito mais
eficiente do que, por exemplo, a indústria automobilística.

Quando Secretário de Estado, fui obrigado a estudar um pouco a
respeito dessa questão. Sei, por exemplo, que, diferentemente do que
é pregado, o eucalipto retira muito menos água da terra do que a mata
atlântica e a mata amazônica. Ele precisa ser bem manejado. Essa é
a grande realidade. Entendo que o eucalipto tem cumprido, assim
como toda silvicultura, um papel muito importante no Estado de Minas
Gerais, nas últimas décadas.

Temos uma base industrial muito vinculada à siderurgia. Um dos
insumos dessa indústria, grande arrecadador de impostos e gerador
de trabalho, é a silvicultura. À semelhança da indústria de celulose,
que tem feito investimentos expressivos no Estado, vejo com muita
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simpatia esse manejo controlado e bem realizado. Minas Gerais
poderá ter desenvolvimento sustentável se a silvicultura for bem feita.

O Deputado Gustavo Valadares - V. Exa. engrandece meu
pronunciamento. A Cenibra possui aproximadamente 250.000ha de
terras na nossa região e, desses, apenas 124.000ha são cultivados.
Praticamente todo o restante está preservado como reservas legais,
sob as normas que regem as questões ambientais em Minas Gerais.
A Cenibra tem responsabilidade econômica, ambiental e social na
área em que atua. Sei disso porque conheço de perto o trabalho
dessa indústria.

Por fim, deixo um recado aos acionistas da empresa. Quase todo o
seu capital é japonês, um grande consórcio de indústrias japonesas
que administram a Cenibra. Deixo-lhes um incentivo, que parte da
nossa Frente Parlamentar da Silvicultura, dos parlamentares do meu
partido e da maioria dos partidos desta Casa, para que continuem
esse trabalho de desenvolvimento das regiões dos Vales do Aço e do
Rio Doce e do Centro-Nordeste mineiro. Para que isso ocorra, é
preciso incentivar a Cenibra, a fim de que cresça ainda mais. No que
depender desta Casa, em breve a Cenibra atingirá os 2.000.000t, por
ano, de produção de celulose. Para isso, precisamos do entusiasmo e
da coragem dos acionistas japoneses, que acreditaram no Brasil e na
nossa região em 1973. E agora, tenho certeza, continuarão a
acreditar. Contem com a Assembléia Legislativa para chegar a essa
meta de 2.000.000t por ano. Parabéns à Cenibra, ao Presidente
Fernando Henrique e a todos os seus Diretores! Essa empresa é
orgulho para todos os mineiros e brasileiros. 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, público presente, telespectadores da TV Assembléia; há
duas questões fundamentais na luta diária de Minas Gerais. Primeiro,
a situação dos nossos servidores públicos, principalmente da área de
educação, os quais, amanhã, realizarão assembléia para discutir a
situação caótica em que se encontram, especialmente em relação a
sua remuneração.

Ainda hoje, o ilustre Deputado Deiró Marra, nobre Presidente da
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Comissão de Educação, que me antecedeu nesta tribuna, trouxe a
informação de uma visita que a Comissão de Educação fará a
Januária, tendo em vista uma correspondência da Regional de
Educação de Januária, denunciando a situação de completo
abandono em que se encontram as escolas públicas no Norte de
Minas, especialmente as direcionadas às comunidades indígenas, lá
em São João das Missões. Segundo a denúncia, as crianças
indígenas estão assistindo às aulas debaixo de árvores por falta de
espaços adequados. Portanto esses são importantes debates a serem
travados nesta Casa, pois fazem parte do nosso dia-a-dia. Hoje estou
aqui para discutir outros dois assuntos, que, num primeiro momento,
podem parecer que extrapolam o objetivo desta Casa, mas não posso
deixar de comentá-los. Ontem o ilustre Líder da Maioria desta Casa,
nobre Deputado Domingos Sávio, do PSDB, fez uma cobrança do
nosso querido Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa cobrança
feita pelo Deputado Domingos Sávio, na minha opinião, é
inapropriada, como se o Presidente estivesse prestando um
desserviço à Nação e à América Latina ao se aproximar dos governos
democraticamente eleitos pela América Latina. O Deputado Domingos
Sávio abordou o assunto de tal forma como se, na América Latina,
estivessem em curso processos de rompimento da democracia. Esse
tipo de interpretação é preocupante, especialmente na quadra
histórica em que vivem os povos, onde estão os países da América
Latina. Faz-se necessário salientar que, no Velho Continente, no outro
lado do Oceano Atlântico, na velha Europa, no chamado “mundo
civilizado” - entre aspas -, o que assistimos hoje é justamente o
fortalecimento das forças conservadoras do neofacismo, como na
recente eleição da França; a xenofobia está prevalecendo no Velho
Continente. Hoje, por exemplo, na Espanha, os setores conservadores
fazem importante embate com o governo trabalhista Zapatero, e a
velha Europa não é mais referência dos movimentos sociais. E esses
movimentos justamente florescem e se fortalecem aqui, na América
Latina.

Li um artigo do ilustre Prof. José Luís Fiori, professor de Economia
Política da Universidade do Rio de Janeiro. Ele nos chama a atenção
ao afirmar: “Neste início de séc. XXI, todas as vitórias da esquerda na
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América Latina foram democráticas e massivas (sic), por maiorias
contundentes e com o apoio ativo de populações até hoje isoladas e
‘recluídas’ nas montanhas indígenas, no submundo urbano e nos
grotões do atraso e da dominação coronelista, que prevaleceu na
América Latina. Tudo isso, depois de 20 anos de ditaduras militares
de direita, em quase todo o Continente, e mais 10 anos de governos
neoliberais. Frente a isso, destaca-se como denominador comum
dessa nova onda de esquerda na América Latina, sem dúvida, a
vontade massiva (sic) de mudar, a vontade de não voltar mais para
trás, mesmo quando ainda não estejam claras as idéias e os
caminhos imediatos do futuro. A esquerda latino-americana governou
muito pouco durante o séc. XX, e, na hora da sua vitória no início do
séc. XXI, os socialistas e a socialdemocracia européia estão vivendo
uma profunda crise de identidade” - o que ocorre ao contrário do
caminho da América Latina. Então, a experiência hoje da América
Latina é a dos povos, a dos indígenas.

Então, o Presidente Lula está correto ao se aproximar dos
movimentos em ascensão, na América Latina, dos governos
democráticos em curso, hoje, nos países irmãos e vizinhos.

Concedo um aparte ao ilustre Deputado Getúlio Neiva, da terra do
nosso querido Teófilo Otoni, que tanto nos honra com a sua trajetória
de luta em defesa da soberania e unidade nacional.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre Deputado Carlin
Moura, afora a minha admiração pessoal por V. Exa., sua
competência e o bom trabalho desenvolvido nesta Casa, fica-me
também a impressão gostosa de que o ilustre Deputado levanta um
tema muito importante para a Assembléia, diferentemente do que
disse no princípio de seu pronunciamento. Esta Casa tem que ser do
choque e do debate das idéias. O lugar de trabalhar é na comissão.
Às vezes, a imprensa até nos trata mal porque cobre muito mal as
Comissões e muito bem o Plenário. O Plenário é o lugar do debate
das idéias, onde temos que fazer pulular a nossa imaginação, com a
experiência do mundo. E V. Exa. retrata isso muito bem, citando
informações muito importantes. Gostaríamos de cumprimentá-lo pelo
seu pronunciamento. V. Exa. traz-nos um tema muito relevante.
Temos que olhar o mundo, não podemos ficar isolados nas
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montanhas de Minas. Temos que abrir os nosso olhos para a
realidade mundial. A minha preocupação, Deputado Carlin Moura, é
que a sua análise não seja tão correta porque, quando estive na
Alemanha, o que vi foi o próprio governo estimulando o Partido Verde
a despertar, em 1985, a consciência ecológica, que já era bem
evoluída em relação ao Brasil. Na França, onde estive várias vezes,
hospedei-me na casa de um amigo, que era Presidente da France
Press na época, e Diretor do jornal “La Voix du Nord”. Por incrível que
pareça, o filho de uma amiga da sua esposa, Salwa Alameddine, que
convivia conosco, de repente, estava nos movimentos muçulmanos,
explodindo bombas em Paris.

O que acontece, na Alemanha é uma reação à invasão dos turcos -
os exilados turcos, que invadiram Berlim. A França está pagando um
preço alto por se sentir o repositório da liberdade e acolher gente de
todos os países do mundo onde há necessidade de exílio. Há uma
reação natural da população da França, da Inglaterra e da Alemanha,
no sentido de preservar algo maior da nacionalidade. A invasão
estrangeira é fortíssima. Todas as pessoas dos países da África e da
Ásia onde há conflito correm para a Alemanha, Inglaterra e França,
especialmente Paris. Esse é um problema grave. Achamos muito bom
o Presidente Lula se aproximar dos países da América Latina, mas ele
tem que tomar cuidado com o homem que está fechando a televisão
na Venezuela, Dr. Chávez, Coronel golpista da Venezuela. Temos que
apoiar, dar suporte, ser mais altaneiros e ajudar os irmãos da América
Latina, contudo - aí está o perigo - sem nos oferecer para dar suporte
às suas idéias megalomaníacas de poder. E, sobretudo, reconhecer,
Deputado Carlin Moura, que tanto quanto V. Exa., do PCdoB, também
já fui do Partido Comunista Brasileiro, e é chique ser “gauche” na vida.
Um abraço.

O Deputado Carlin Moura - É isso, nobre Deputado Getúlio Neiva.
Aconselho V. Exa. a viajar mais pela Europa dos dias atuais e pela
nossa América Latina. Se V. Exa. for à Europa, atualmente, constatará
que realmente os europeus estão com a visão de que os africanos e o
pessoal do Oriente Médio tomam o seu mercado de trabalho. Essa é
uma visão xenófoba porque, quando vieram promover a colonização
dos nossos povos, não pediram licença para explorá-los.
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Queria também que V. Exa. viajasse um pouco mais no que chama
de General golpista da Venezuela. V. Exa. está a reproduzir o
discurso tradicional dos grandes meios conservadores de
comunicação. Tive o privilégio de viajar e conhecer nosso país
vizinho, Venezuela, em 2005. Primeiramente, o General não é
golpista. Foi eleito e reeleito por meio do sufrágio universal, do voto
direto e universal do seu povo. Talvez golpista, com todo o teor da
palavra, seja a rede de televisão RCTV porque uma coisa é uma rede
de televisão fazer oposição ao governo, outra é promover
abertamente um golpe de Estado, porque quem ajudou a promover
um golpe de Estado em 2002, nobre Deputado Getúlio Neiva, foi
justamente a rede de televisão RCTV, com o apoio do governo dos
Estados Unidos da América.

Só para complementar o nosso raciocínio, o ex-repórter da Rede
Globo de Televisão, o grande Luiz Carlos Azenha, que recentemente
saiu da Rede Globo para criar seu “blog” na internet, declarou: “Eu
tinha lá minhas restrições ao processo do fim da concessão da
empresa RCTV, mas, diante do que tenho visto na mídia corporativa,
agora digo que a emissora golpista já foi tarde. Fazer oposição a um
governo é uma coisa, fazer campanha para derrubá-lo é outra, e isso
durante seis anos. Que sirva de exemplo para os barões da mídia de
todo o continente, que usam concessões públicas para extorquir
favores de governantes.”.

A rede de televisão RCTV, além de promover o golpe de Estado na
Venezuela, nobre Deputado Getúlio Neiva, promove lá também a
evasão fiscal e de divisas, a pornografia, enfim, o que há de pior para
as leis daquele país. Essa rede sentia-se acima das leis e da
Constituição da Venezuela. É importante conhecermos melhor a
América Latina porque hoje o que se ouve é o grito de liberdade dos
oprimidos deste continente, dessa parte tão sofrida de nosso território.

Concedo aparte ao nobre Deputado Domingos Sávio, motivo do meu
pronunciamento desta tribuna.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
respeito, como sempre respeitei, as posições, por mais que delas
discorde.

Gostaria de relatar-lhe meu entendimento, mais uma vez, sobre
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essa questão. Talvez V. Exa. seja um profundo conhecedor da
Venezuela, o que admito não ser. Não sei se V. Exa. já foi a esse país
para dele falar com tanta propriedade.

Há uma coisa pela qual tenho estado cada vez mais apaixonado, a
qual acredito conhecer profundamente, o bastante para dela falar a V.
Exa. No Estado de Direito, e a democracia pressupõe Estado de
Direito, o Presidente Hugo Chávez não precisava esperar durante seis
anos. O Presidente Hugo Chávez, como qualquer Presidente numa
democracia, pode usar a Constituição e a lei para punir os que
promoveram qualquer ação ilegal ou inconstitucional, até mesmo a
própria RCTV.

V. Exa. disse que é razoável essa rede ter o rancor por parte do
Presidente Hugo Chávez, que nem a processou, porque fez oposição
a ele ou teria promovido esse ou aquele ato. V. Exa., pelo que me
informaram, não disse ser razoável, disse ser legítimo. Ora, Deputado
Carlin Moura, não compreendo V. Exa. dizer que estão certos os
governos populistas, porque não estamos falando de governo do
povo, mas de governo populista, que se assenhora do poder e não
aceita a oposição, que faz calar ao tirar a rede de maior audiência do
país. Vamos aplaudir isso?

Surpreendentemente, hoje a “Folha de S. Paulo” já nos alertou para
o fato de que o Presidente Lula disse que não tem nada a ver com a
questão, que não quer nem se manifestar a respeito. Estamos falando
de um acinte contra o Estado de Direito, uma vergonha, Deputado
Carlin Moura. Se persistir nesse caminho, entenderei que V. Exa.
acha que é a força, seja das armas, seja dos atos unilaterais, que
representa realmente a democracia.

A democracia se fundamenta no Estado de Direito, e, assim, tanto o
Presidente quanto o homem mais humilde deve-se valer dos tribunais
e não da caneta para decidir quem tem direito e quem não o tem para
falar e se comunicar.

O Presidente Hugo Chávez calou o canal por este fazer oposição ao
seu governo, não por ter a rede participado de qualquer ilegalidade.
Por participar de ilegalidade, quem teria de calar o referido canal
seriam os tribunais da Venezuela.

Se na Venezuela temos um Estado de Direito, ele deve funcionar
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assim. No Estado de Direito é a Justiça que toma as decisões e não o
todo-poderoso. Fazer idolatria a qualquer todo-poderoso é enveredar
pelo caminho do totalitarismo, seja pela força, seja pelo populismo.

Respeito a opinião de V. Exa., mas discordo profundamente dessa
apologia que V. Exa. faz aos golpistas da América Latina. Muito
obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Deputado Domingos Sávio, aconselho V.
Exa. a inteirar-se melhor do assunto. Aconselho mais: não se inteire
pelas informações da “Folha de S. Paulo” ou pela Rede Globo, mas,
sim, pelas inúmeras informações que há na internet.

Esclareço a V. Exa. que, desde o dia 28 de dezembro, através da
Corte Constitucional Superior da Venezuela, foi exigido da empresa
de televisão que se adequasse às normas constitucionais desse país.
Ela não quis submeter-se a essas normas constitucionais. Por isso, foi
substituída por uma rede pública de televisão, com controle público e
do conselho popular.

V. Exa. não deveria apenas ficar reproduzindo as informações que
vêm das empresas que fazem o monopólio da comunicação neste
país. Temos de ter os dois lados da notícia, sob pena de eu pegar o
“site” do novo jornal e sair fazendo propaganda por todos os cantos de
que seria uma verdade absoluta, no que diz respeito à denúncia,
segundo o novo jornal, de um Secretário do Governador Aécio Neves
que estaria envolvido na Operação Navalha.

Não tomarei isso como uma informação unilateral porque todo o
mundo tem direito ao contraditório e a ampla defesa.

Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento agradecendo o aparte
dos nobres Deputados que contribuíram para este debate.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público da TV Assembléia, senhoras e senhores, venho
aqui hoje a esta tribuna para fazer menção a três grandes frentes de
ações, políticas públicas do governo Lula, que temos acompanhado,
de maneira especial, aqui nas nossas Minas Gerais.

Inicialmente, gostaria de falar da ampliação da rede do Cefet em
Minas Gerais, que hoje já dispõe de inúmeras unidades e vem
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fazendo um trabalho muito importante e fundamental para promover o
desenvolvimento do nosso Estado.

Quem conhece e teve, ao longo dos anos, oportunidade de
acompanhar as questões atinentes ao ensino profissional no Brasil e
em Minas Gerais sabe que as ações do governo Lula para ampliar e
construir, agora na segunda fase, depois de inúmeros outros centros
já em processo de construção, mais 150 Cefets no Brasil - 12 em
Minas Gerais -, sabe o significado e a importância desse fato.

É uma verdadeira revolução que irá, com toda certeza, impactar
positivamente todo o ensino, e não só o técnico profissionalizante. A
rede Cefet está também trabalhando com o ensino superior
tecnológico e tem várias unidades. Estão disponíveis vários cursos,
como os de mestrado em diversas disciplinas, em Minas Gerais e no
Brasil.

Nosso mandato está trabalhando muito para que a rede Cefet, que
agora se amplia em Minas Gerais, chegue efetivamente à nossa
região Noroeste. Duas cidades foram selecionadas: Paracatu, minha
cidade natal, minha principal base eleitoral, berço cultural da região
Noroeste, cidade-mãe da região, e Arinos. Uma disposição que
entendemos a melhor para cobrir territorialmente toda aquela região
que carece, até então, do ensino técnico para auxiliar o seu processo
de desenvolvimento.

Hoje, infelizmente, só dispomos de uma escola técnica de
agropecuária instalada na cidade de Unaí, que, por sinal, faz um
trabalho belíssimo. Gostaria de lembrar o nosso querido Diretor André,
dessa unidade educacional, que vem realizando um trabalho digno de
registro, com sua equipe, visto que ele vem atendendo a uma vasta
gama de alunos da nossa região e de outras regiões de Minas Gerais,
muito além das possibilidades ali instaladas. Nessa unidade, estudam
jovens do Jequitinhonha, do Norte de Minas, da região central de Belo
Horizonte, do Triângulo, do Alto Paranaíba e também de Goiás.

Na semana passada, fizemos questão de organizar duas audiências
públicas sobre o Cefet de Paracatu: uma na cidade de Arinos e outra
na cidade de Paracatu, exatamente para tornar público o trabalho, dar
visibilidade, orientar as lideranças da nossa região sobre gestão
pública e também para orientar as lideranças do segmento
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empresarial do terceiro setor, a fim de que possam participar de
maneira decidida nesse processo.

O que está em curso, de fato, uma vez selecionadas as 12 cidades
que vão receber o Cefet nessa segunda fase, é uma chamada pública,
e o que vai definir a classificação e os quatro Cefets a serem
implantados a cada ano, nos próximos três anos, em Minas Gerais,
será a contrapartida oferecida pelos Municípios.

Em Paracatu, temos a grata satisfação de informar que o Prefeito
Vasquinho está muito empenhado, ou seja, ele efetivamente abraçou
essa causa e está ajudando a mobilizar a comunidade para levantar
uma contrapartida que garanta que o Cefet de Paracatu inicie as suas
atividades, se Deus quiser, no segundo semestre de 2008.

Participaram da audiência pública em Paracatu o Deputado Federal
Virgílio Guimarães, que é o nosso principal parceiro nessa
empreitada, e o Deputado Toninho Andrade, que também tem
colaborado com a implantação do Cefet na região Noroeste de Minas.
Ambos se comprometeram em fazer um repasse, por meio de suas
emendas parlamentares, de R$500.000,00, cada um, para o Cefet de
Paracatu.

Além disso, foi negociado e já está em processo de legalização a
disponibilização de duas áreas, para que o Cefet de Uberaba,
coordenado pelo Prof. Ronaldo Oliveira, possa avaliar e escolher qual
é a melhor área para acomodar as instalações do Cefet em Paracatu.
São duas as opções: ou se escolhe o terreno da fazendinha, que é um
terreno da Prefeitura, ou o terreno que hoje está na posse da Apae,
que terá uma parcela desmembrada e disponibilizada para o Cefet.

Também participou da audiência pública de Paracatu o nosso
companheiro Rogério Aranha, que responde, em Minas Gerais, pela
Secretaria do Patrimônio da União, tendo participado daquele evento
exatamente para prestar esclarecimentos e para ajudar a
disponibilizar as áreas do governo federal em Paracatu, se houver
necessidade, para a instalação do Cefet.

Em Arinos, também houve uma audiência pública muito significativa,
com mais de 500 participantes, no Salão Paroquial da Igreja Matriz,
com delegações de todos os 10 Municípios do Vale do Urucuia. Em
Arinos, o Cefet vem coroar o esforço, muito grande, de
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desenvolvimento sustentável regional e territorial que está em curso
naquela bacia hidrográfica do Rio Urucuia.

É um programa de desenvolvimento sustentável que vem sendo, ao
longo dos últimos quatro anos, capitaneado por uma agência de
desenvolvimento regional, a Agência de Desenvolvimento do Vale do
Rio Urucuia, e uma ONG que conseguiu e construiu parcerias
significativas com a Fundação Banco do Brasil, o Ministério do
Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, a Embrapa, o
Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Educação. O
objetivo é implantar e desenvolver cinco cadeias produtivas para
diversificar a produção e oferecer novas e melhores oportunidades,
particularmente aos agricultores familiares da região.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Almir Paraca,
parabenizo V. Exa. e a população da região Noroeste por ter eleito um
Deputado da sua categoria. Tenho certeza de que ela já está
colhendo os frutos do seu brilhante trabalho e da sua parceria com o
Deputado Federal Virgílio Guimarães, que também é o nosso
Deputado Federal no Norte de Minas. V. Exa. tem a oportunidade de
comemorar a instalação de unidade do Cefet em Paracatu e Arinos.
Parabenizo V. Exa. e o Deputado Federal Virgílio pela brilhante
iniciativa, assim como o Presidente Lula, por dar às regiões mais
carentes do Estado oportunidade de terem acesso a um ensino
qualificado e técnico.

Esperamos que esse projeto seja ampliado a outras regiões, como o
Norte de Minas, Manga, para que também sejam beneficiadas, no
futuro, com uma unidade do Cefet.

Parabenizo mais uma vez V. Exa. pela iniciativa e ao povo do
Noroeste por tê-lo escolhido como seu representante.

O Deputado Almir Paraca - Obrigado, nobre Deputado Paulo
Guedes. Gostaríamos de registrar ainda o comparecimento, na
audiência pública do Cefet em Arinos, do Prof. Paulo César Azevedo,
coordenador do Cefet de Januária, que será encarregado da
implantação do Cefet de Arinos; e dos Deputados Federais Virgílio
Guimarães e Antônio Andrada. Na ocasião, foi anunciado que a
Fundação Banco do Brasil manifestou interesse em continuar
colaborando com o desenvolvimento sustentável do Vale do Rio
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Urucuia, disponibilizando recursos financeiros na contrapartida para a
implantação do Cefet em Arinos.

Terminamos a audiência pública, que foi muito significativa e
representantiva, com a eleição de uma comissão regional que visitará
as instalações do Cefet de Januária e terá um conhecimento
aprofundado do seu funcionamento, podendo continuar o processo de
mobilização e organização para a efetivação da proposta a ser
apresentada ao Ministério da Educação até o dia 2 de julho.

Gostaria de trazer a público os resultados da audiência pública
promovida pela Comissão de Assuntos Municipais desta Casa na
cidade de Paracatu, na última sexta-feira. Junto ao Deputado Weliton
Prado, estivemos presentes nessa reunião muito significativa que
contou com a participação de mais de 500 pessoas. Foi revelada a
preocupação com o atraso na implementação do programa Luz para
Todos na região Noroeste de Minas. A população de todos os
Municípios da região compareceu ali manifestando também sua
indignação com esse atraso.

Numa ação conjunta, eu e o Deputado Weliton Prado apresentamos
dois requerimentos. O primeiro solicita visita à Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel -, para que faça gestão para a agilidade da
liberação dos recursos para a execução da segunda fase do projeto e
ainda para tentar impedir o aumento da tarifa de energia elétrica no
Estado de Minas Gerais. O segundo requerimento, protocolado hoje,
solicita nova audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais
nesta Casa, convidando os responsáveis da Cemig e das empreiteiras
para discutir as placas de energia solar, as placas fotovoltaicas, que,
no nosso entender, são utilizadas de maneira paliativa e irregular.

O programa Luz para Todos não reembolsa a Cemig pelo uso
dessas placas solares.

O Deputado Paulo Guedes solicitou uma audiência pública para
tratar do programa em Montes Claros, e participamos também dela.
No Noroeste e no Norte de Minas há um repúdio contra a utilização
desses equipamentos, pois essas placas solares não atendem à
necessidade do programa. Além disso, não podem ser - daí o nosso
temor - justificativa para que esses produtores atendidos por essas
placas solares fiquem fora desse programa, ou seja, não sejam
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atendidos pela energia convencional porque já foram atendidos por
meio da utilização das placas solares.

Estamos preocupados com essa questão e queremos aprofundar o
debate, até que consigamos evitar, de maneira definitiva, a utilização
das placas solares no programa Luz para Todos em Minas Gerais. A
partir da constatação de que há um grande estoque dessas placas
nas duas regiões, precisamos efetivamente de uma solução que evite
a utilização continuada dessas placas, que trará um grande prejuízo
para inúmeros pequenos produtores, principalmente das regiões
Noroeste e Norte de Minas. 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.

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 22/2007, do Deputado Gilberto Abramo e outros, que
acrescenta inciso ao art. 76 da Constituição do Estado. Pelo BSD:
efetivos - Deputados Sebastião Costa e Fahim Sawan; suplentes -
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar. Pelo PT: efetivo -
Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado Padre João. Pelo PV:
efetivo - Deputado Agostinho Patrús Filho; suplente - Deputado
Rômulo Veneroso. Pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues;
suplente - Deputado Carlos Pimenta. Designo. Às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Transporte - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 29/5/2007, dos
Requerimentos nºs 580/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
583 e 584/2007, do Deputado Weliton Prado, e 591/2007, do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pela Deputada
Elisa Costa - indicando o Deputado Padre João para membro efetivo
da Comissão Especial da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo, na vaga do Deputado André Quintão, e
indicando seu nome para membro suplente da referida Comissão
(Ciente. Designo. Às Comissões).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Luiz Humberto Carneiro (3), solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei nºs 3.047, 3.219 e 3.574/2006.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte

solicitando à Prefeita Municipal de Contagem informação sobre o
andamento das obras de construção da passarela sobre a BR-381,
esquina com Rua Marajó, no Bairro Amazonas. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando ao Diretor-
Geral da Superintendência Regional do DNIT informação sobre o
andamento das obras de construção da passarela sobre a BR-381,
esquina com Rua Marajó, no Bairro Amazonas. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 30 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício,
Deputado Lafayette de Andrada, os Deputados presentes, a todos que
nos assistem em Minas Gerais, os servidores e as servidoras do
nosso Estado. Gostaria, inicialmente, de abordar, no nosso
pronunciamento desta tarde, dois temas. Um diz respeito à
importância da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais.
Fizemos um levantamento sobre o crédito Pronaf, que chegará, nas
próximas safras de 2007 e 2008, aproximadamente a
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R$1.000.000.000,00, somente em Minas. O Presidente Lula amplia
também, para o País, em R$12.000.000.000,00 os créditos destinados
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
Pronaf. Das 400 mil famílias que trabalham no segmento da
agricultura familiar no Estado, 222 mil, ou seja, mais da metade teve
acesso ao financiamento do Pronaf nas safras de 2005 e 2006,
saltando de cerca de R$200.000,00, em 2002, para quase
R$1.000.000.000,00, em 2006. Pela expectativa apresentada pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário, essa marca, provavelmente,
será ultrapassada neste ano, na próxima safra.

Além do crescimento dos valores, a abrangência do Pronaf Minas
apresenta uma expansão muito grande. Segundo o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, cerca de 800 Municípios estão acessando
os recursos. A procura pelos créditos é maior entre as regiões mais
carentes, como o Norte de Minas e os Vales do Mucuri e
Jequitinhonha. O Pronaf beneficia quem mais precisa, tanto se
considerarmos a família do pequeno agricultor ou da pequena
agricultora como o Município onde ele vive.

Em Cônego Marinho, por exemplo, cidade do Norte de Minas com
6.400 habitantes, 80% das famílias do Município recebem crédito do
Pronaf, atingindo um volume de R$2.700.000,00, superando,
inclusive, os R$2.400.000,00 do Fundo de Participação dos
Municípios. Quanto menor a cidade, mais a agricultura torna-se a
base da economia. Se o recurso é bom para o pequeno produtor,
melhor ainda será para a cidade, pois o recurso passa a circular em
maior volume, beneficiando o comércio e a economia local como um
todo. Para se ter uma idéia da importância da agricultura familiar para
a economia de Minas e também para o Brasil, ela é responsável pela
produção de alimentos básicos que vão para a mesa da nossa
população. Os números impressionam: 64% da produção nacional de
feijão são da agricultura familiar; 84% da mandioca, 49% do milho,
31% do arroz, 97% do fumo, 52% do leite, 59% dos suínos, 25% do
café. A importância que o governo e o Presidente Lula têm dado à
agricultura familiar se expressa nesses números que estamos
apresentando, mas especialmente numa política agrícola dedicada,
com prioridade especial para a agricultura familiar do nosso país, com



39

experiências avançadas de vanguarda - o Pronaf Juventude, o Pronaf
Mulher, enfim, o Pronaf para o agricultor e para a agricultora
trabalhadora rural.

Quero registrar uma diferença fundamental entre essa experiência
de fortalecimento da agricultura familiar feita no Brasil, em Minas,
pelos recursos, financiamentos e créditos federais, e a proposta do
estudo inicial que fizemos, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -, que foi enviado a esta Casa Legislativa, em que
não avaliamos, não percebemos nenhuma palavra ou referência à
agricultura familiar. Só se fala do agronegócio: "...inserção do Centro-
Oeste no agronegócio", "instalação de negócios de alto conteúdo
tecnológico...” Não há, por parte do governo de Minas Gerais uma
prioridade concreta em relação ao fortalecimento da agricultura
familiar. Há um apoio excessivo ao agronegócio, mas apoio à
agricultura familiar, nada. Nem mesmo quanto à necessária
articulação entre a política estadual e a nacional, que hoje vem
investindo fortemente nesta área, reconhecendo a importância do
setor para a geração de emprego e renda e para a produção dos
alimentos que vão para a mesa do povo, e não apenas para
exportação.

O pior é que o PMDI está falando de futuro, isto é, na proposta de
futuro para o apoio ao meio rural de Minas Gerais. E o governo Aécio
não reconhece nem a existência da agricultura familiar como setor
importante para a produção agrícola e, principalmente, para a
sobrevivência e desenvolvimento das 400 mil famílias deste Estado,
as quais atuam nessa área.

A única referência à agricultura familiar no Orçamento 2006 é um
programa da Emater, Implantação de Projetos de Apoio à Agricultura
Familiar, com previsão orçamentária de apenas R$100.000,00 e zero
de execução. Não chegou nem a ser empenhado, o que comprova o
absoluto descaso com esse importante setor. Para 2007, os mesmos
R$100.000,00 de previsão orçamentária, enquanto que, para o
agronegócio, há uma previsão de R$700.000,00 para 2007.

Podemos dizer que aqui está a essência da diferença de concepção
entre o nosso governo, o governo democrático popular, do PT, de
políticas colocadas em prática pelo governo Lula, em relação à política
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de Minas Gerais, à visão neoliberal colocada em prática pelo
Governador de Minas.

Quando se fala em déficit zero, tem de se falar também na execução
zero de programas fundamentais como este para a economia e para o
povo mineiro, para a agricultura familiar, para os pequenos
agricultores e camponeses do Estado de Minas Gerais.

Queria deixar esse registro, pois é fundamental. O Estado de Minas
Gerais está fortalecendo sua agricultura, especialmente a familiar.

Aproveitamos a oportunidade para fazer um convite às pessoas da
região do Mucuri e do Jequitinhonha. Amanhã, juntamente com a
Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo Deputado Weliton
Prado, e outros Deputados, como o Deputado André Quintão,
participaremos de uma audiência pública em Araçuaí, em que vamos
discutir o programa Luz para Todos, desenvolvido pelo governo
federal em parceria com a Cemig e o Estado de Minas. Discutiremos a
importância do debate do programa em Minas Gerais. Em algumas
regiões, o projeto está bastante avançado em sua execução, mas, em
outras, temos recebido reivindicações para acelerar a proposta no
Estado. Isso acontece especialmente na região do Jequitinhonha, do
Mucuri e em grande parte do Rio Doce, onde defendemos uma
aceleração do programa, que consiste em uma contribuição
fundamental ao desenvolvimento das pequenas comunidades, pois
possibilitará a comunicação entre elas e promoverá a geração de
empregos, a permanência da população no campo e melhores
condições de vida.

Portanto, amanhã, na Escola Nazaré, em Araçuaí, representantes
de todos os Municípios que fazem parte do lote 3, cuja execução é
responsabilidade da empreiteira Queiroz Galvão, devem comparecer
para conhecermos o cronograma e colocar em funcionamento um
programa que é fundamental para o desenvolvimento de Minas,
principalmente das comunidades rurais.

Quero lembrar que já houve uma audiência em Paracatu, no Norte
de Minas. Vários Municípios estão-se organizando para que, de fato,
haja uma aceleração da execução e, neste ano e no início do próximo,
tenhamos eletrificação rural em todos os Municípios de Minas,
especialmente dessa região, para superar o empobrecimento e
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colaborar com o desenvolvimento regional e local.
Quero abordar mais um assunto, como já fez o Deputado que nos

antecedeu, o querido companheiro de bancada e de partido Deputado
Almir Paraca. Também quero falar sobre esse tema, pois ele diz
respeito à nossa região e cidade de origem, Governador Valadares.
Ele trouxe aqui um tema que considero fundamental: a educação de
qualidade em Minas Gerais. Estamos falando do Plano Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Além das extensões universitárias, há
os Cefets, que serão construídos no Estado. Serão 12 centros
tecnológicos nacionais do ensino profissionalizante, e tive
oportunidade de participar de algumas audiências públicas em que o
tema foi abordado para as diversas regiões de Minas.

Houve uma audiência pública em Almenara. O Cefet de Januária
fará o diagnóstico, construirá e acompanhará de perto o projeto de
Almenara. Estive presente em duas audiências públicas. Uma delas
foi em Araçuaí, onde haverá uma sede do Cefet para a região do
Jequitinhonha, coordenada pelo Cefet de Rio Pomba. Houve uma
grande presença local, e lá foram apresentadas e debatidas as
propostas relativas aos cursos a partir da realidade, da vocação e das
potencialidades. O Jequitinhonha, então, receberá duas unidades: o
Cefet Almenara e o Araçuaí.

O Norte de Minas, Deputado Paulo Guedes, receberá o Cefet
Pirapora, que será coordenado pelo de Januária.

Lembro também que fizemos uma belíssima audiência pública em
Governador Valadares, cidade que sediará um Cefet no próximo ano.
O Cefet de Governador Valadares será coordenado pelo Cefet de
Belo Horizonte, cujo coordenador é o Prof. Flávio. Ele esteve em
Governador Valadares, com representação do governo federal pelo
Ministério da Educação. Foi apresentada a proposta de implantação
do Cefet naquela cidade, que possibilitará o Ensino Médio
Profissionalizante e Tecnológico. E, em médio prazo, possibilitará
também o Ensino Superior na área tecnológica, de expansão, na
região do Vale do Rio Doce, com sede em Governador Valadares.
Acredito que o Plano Nacional de Educação do Presidente Lula é uma
vitória. Ele garante 150 centros de formação tecnológica no Brasil,
entre eles, 12 em Minas Gerais, escolhidos especialmente para as
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regiões que mais precisam de desenvolvimento regional. Foi uma
audiência pública com mais de 200 participantes. Agradeço a
participação do Deputado Federal Leonardo Monteiro, que contribuiu,
possibilitando que essa oportunidade chegasse a Governador
Valadares. Também o nosso abraço, pelo empenho, ao Deputado
Federal Virgílio Guimarães, que muito tem se empenhado pelo Cefet
em Minas Gerais. Não é de agora que ele luta pela implantação do
Cefet. Ele tem feito um trabalho belíssimo na Câmara dos Deputados,
apresentando as necessidades de Minas Gerais. O número de Cefets,
em Minas, com certeza, conta com o apoio, a presença e a
participação do nosso Deputado Virgílio Guimarães, que representa
todas essas regiões, com muita dignidade.

Na audiência pública, as regiões do Vale do Rio Doce e de
Governador Valadares se pronunciaram com sugestões de vários
cursos de caráter regional, na área de mineração, que a região tem de
forma muito presente, como nas áreas de pedras preciosas, turismo,
agroecologia, ambiental, comércio. Enfim, sugestões que foram
apresentadas ao Prof. Flávio, que faz um belíssimo trabalho no Cefet
de Belo Horizonte. Ele e a Prof. Isabel têm contribuído para que
aquela região tenha um Centro Tecnológico Federal.

Nossos agradecimentos a todos que participaram da audiência
pública. Agora é preciso credenciar para participar do edital, do
“ranking” que o Ministério da Educação proporcionará para saber
quais as primeiras regiões que receberão os Cefet. Cada construção
custará R$5.000.000,00. Serão quatro ou cinco cursos iniciais, 20
professores, mais de 20 funcionários que servirão, num primeiro
momento, os Cefets nessas regiões. Governador Valadares receberá
um Centro Tecnológico que radiará o projeto de desenvolvimento
regional e crescimento para todo o Vale do Rio Doce.

Deixo o registro dessa importante audiência pública, com a presença
do poder público de Governador Valadares. Estamos agora fazendo
uma mobilização de Valadares e região, para que façamos parte das
contrapartidas que o MEC exige para disputarmos os primeiros
lugares na execução do Cefet em Minas Gerais, especialmente na
região de Governador Valadares. Registro essa importante atuação do
governo Lula no ensino profissionalizante.
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Reforço, Deputado Paulo Guedes, que o governo anterior, do PSDB,
simplesmente não criou um único Centro Tecnológico neste país, pelo
contrário, houve um decreto que proibiu a criação de curso
profissionalizante. O Presidente Lula já criou 40 e, para os próximos
quatro anos, criará mais 150, propiciando oportunidades de formação
e conhecimento para a nossa juventude, enfim, de cidadania,
oferecendo condições para uma educação de qualidade nos
Municípios.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo a nossa líder
Deputada Elisa Costa, que, com brilhantismo, lidera a Bancada do PT
e do PCdoB. Parabenizo-a pelo pronunciamento, pela defesa ao
governo Lula em suas diversas áreas.

Principalmente no que diz respeito ao avanço na educação,
reconhecido por todos, com a criação de mais 150 cursos técnicos no
País, sendo 12 em Minas Gerais. Esperamos que o Presidente Lula
não pare por aí e continue promovendo o desenvolvimento do ensino
no País, especialmente em Minas Gerais, que tem recebido
tratamento especial nas diversas áreas. Mais de R$2.000.000,00
serão investidos em obras por meio do PAC, além dos programas
sociais Bolsa-Família, Pronaf, Luz para Todos e do programa que está
levando água ao Norte de Minas e ao Vale do Jequitinhonha. Há
tantos números importantes para comemorar que não temos mais
saudade do tempo em que Minas Gerais era tratada a pão e água
pelo governo passado. Graças a Deus, temos um Presidente que
governa o País para todos, sem discriminar nenhum Estado, e Minas
Gerais está sendo um dos mais beneficiados. Parabéns, Deputada
Elisa Costa, pelo pronunciamento e pela defesa brilhante do nosso
governo.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pela
importante lembrança dos investimentos do Presidente Lula em Minas
Gerais, especialmente no que diz respeito ao ensino técnico
profissionalizante. Chamo atenção para a Constituição Federal, que
determina: prioritariamente, o governo federal deve investir nas
universidades, o governo estadual deve investir no 2º grau, e o
governo municipal, no ensino fundamental. Obviamente, não há
proibição para haver outros investimentos, como o Presidente Lula
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vem fazendo. O investimento prioritário do governo federal deve ser
na universidade pública, como tem feito, ampliando o número de
vagas, criando novos cursos, ampliando o número de vagas noturnas
e criando o ProUni na escola particular. Mas, mesmo assim, o
Presidente Lula faz investimento maciço, especialmente na expansão
do Cefet. Da mesma forma, avança na implementação do Fundeb,
com investimentos de mais de R$30.000.000,00 na educação básica
do País.

Lembro um fato importante: o investimento prioritário no ensino
médio compete ao governo do Estado, e o ensino técnico
profissionalizante está na esfera do 2º grau. Minas Gerais é um
Estado completamente órfão de ensino técnico profissionalizante
mantido pelo governo federal. Toda escola técnica do Estado é
mantida pelo governo federal, por meio do Cefet, pelos sistemas Sesi,
Senai e Sesc, ou pelas escolas particulares.

O governo de Minas está em débito com a juventude mineira ao não
propiciar o ensino técnico profissionalizante nas escolas estaduais. É
importante a criação de novas unidades do Cefet, mas precisamos
cobrar responsabilidade do nosso governo para que ofereça à
juventude o ensino profissionalizante nas escolas estaduais. As
empresas estão criando vagas, como a Fiat, que criará mais de 1.700
vagas. Se o jovem não estiver preparado para esse mercado de
trabalho, não terá condições de disputar essa vaga. Ao não criar as
escolas técnicas, o governo do Estado está contribuindo para jogar
essa juventude na marginalidade e na cadeia. É isso que está
acontecendo com a juventude de Minas Gerais.

V. Exa. está de parabéns. O Presidente Lula faz um grande serviço
a Minas Gerais e à juventude ao investir no ensino técnico
profissionalizante. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Obrigado, Deputados Carlin Moura e
Paulo Guedes. Aliás, lembro que Contagem - aproveito para mandar
um abraço a nossa Prefeita Marília Campos - também receberá um
Cefet. Provavelmente, esse Cefet será um dos primeiros, pois lá todo
o processo está adiantado, dada a importância de Contagem no
contexto do ensino profissionalizante no Estado de Minas Gerais.

Deputado Carlin Moura, quero acrescentar ao seu brilhante aparte a



45

importância de o governo Lula pensar a educação de forma integrada,
desde a educação infantil, as creches, passando pela qualidade do
ensino da educação fundamental, pela priorização do ensino médio
nos Estados, a fim de garantir espaço e oportunidade à juventude,
chegando às universidades. O governo federal está capacitando e
potencializando as universidades existentes, e ainda criando mais
algumas. Já criou 10 federais, sendo 3 em Minas Gerais, mais 43
extensões universitárias, além da abertura de vagas noturnas. Isso
significa um País em pleno processo de desenvolvimento, que, neste
momento, passa isso para o Estado, para que ele pense nesse
modelo de desenvolvimento a partir do próprio Estado brasileiro, do
governo federal, priorizando a educação. Então, quero registrar que
agora o País passa por um novo processo de desenvolvimento, pois
prioriza a educação como mola mestra da construção desse
desenvolvimento. Sendo assim, teremos mais conhecimento, mais
cidadania, mais empregos, mais oportunidades e um País mais
cidadão para todos. Quero resumir meu pronunciamento. São três
importantes temas: ampliar e acelerar em Minas Gerais o programa
Luz para Todos, para beneficiar e fortalecer a agricultura familiar,
porque o programa Luz para Todos, o Pronaf e a agricultura familiar
estão intimamente ligados - o potencial da agricultura aqui, no Estado,
é grande -; e principalmente a educação, como processo de
desenvolvimento do nosso Estado. Concordo com o Deputado Carlin
Moura: de fato Minas Gerais tem de pensar suas políticas sociais, nas
áreas da assistência, da saúde, de geração de empregos e,
especialmente, da educação. Não se trata apenas de reformar
escolas, equipá-las, garantir o acesso, ampliar vagas, construir
prédios novos - esses são passos importantes da educação -, mas
principalmente garantir educação de qualidade. Educação de
qualidade significa reconhecer o papel importante dos educadores e
professores, não somente na sua qualificação, que é fundamental,
mas também reconhecer a estima desses profissionais, garantindo-
lhes melhores condições de trabalho e salários mais dignos. Espero
que os recursos que chegarão do governo federal - especialmente
para o ensino médio -, do Fundeb, possam ampliar as oportunidades e
oferecer mais dignidade para a educação de Minas, o que engloba
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salários mais dignos aos nossos educadores e professores de Minas
Gerais. Acredito que esse é o tempo de garantir a educação. Não dá
mais para conviver com o piso salarial de Minas Gerais, R$330,00 e
R$340,00, o mesmo que o salário mínimo. A educação tem de ter
dignidade em Minas. O governo Aécio, a Secretaria de Educação, de
fato, dá um passo para garantir uma educação de qualidade.

Essa luta tem de ser de todos, da Assembléia Legislativa, dos
Deputados e da comunidade escolar, que reúne a sociedade, os
educadores e os funcionários das escolas. A educação em Minas
deve ser de todos, parceira e cidadã. Portanto, desejo que em Minas
Gerais haja uma efetiva participação do governo para ampliar os
recursos, com a execução de políticas públicas para a educação,
principalmente para melhorar o salário dos professores do Estado.
Muito obrigada.

* - 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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente Deputado Lafayette de
Andrada, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, voltamos a esta tribuna
para comentar alguns assuntos, entre eles, a visita que faremos a
Araçuaí, amanhã, para discutir com a população daquela cidade a
implantação do programa Luz para Todos. Gostaria de avisar ao meu
amigo Benvindo Lopes Bastos, o meu companheiro e ex-Prefeito João
Neiva, o Pereira e o Ivanildo Chamilet, nosso coordenador, em
Araçuaí, para nos receberem, para conversarmos com o povo da terra
onde morei, quando criança, e lembrar a todos - uma prévia do que
acontecerá amanhã - o que é o programa Luz para Todos. É um
programa federal, mas que tem apenas a chancela federal porque
78% do dinheiro é da Cemig, do governo do Estado de Minas Gerais,
e 22% do governo federal. Há uma coordenação que o governo de
Minas aceitou em âmbito federal. Aceitamos essa verdade, mas não
podemos aceitá-la no todo porque a meia verdade é muito pior que a
mentira. Temos uma falsificação de informações no País, a máquina
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de propaganda estilo Goebbels. De nada adianta, porém, ficarmos
aqui a retaliar o governo Aécio Neves e o governo Lula. Ao contrário,
meu partido apóia o governo Lula, assim como eu, particularmente,
apóio o governo Aécio Neves. Mas democratas devem não ser servis,
não ser carpetes, para que a Liderança pise sobre as nossas idéias e
nossas opiniões. Temos que ter a altivez do Poder Legislativo, do
parlamento, para dizer as grandes verdades.

Há um grande programa de eletrificação rural em Minas Gerais e no
Brasil. Minas desponta como o Estado que fez o maior número de
ligações em todo o Brasil: 175 mil propriedades rurais já estão ligadas
dentro do programa Luz para Todos, com o governo do Estado
desembolsando 78%, por meio do caixa do Tesouro, na isenção do
ICMS, e dos financiamentos feitos pela Cemig, com recursos próprios
do caixa da empresa.

O que aconteceu com o programa Luz para Todos? Em 2004, eu era
Prefeito, e, até julho daquele ano, tínhamos que apresentar à Cemig e
ao governo do Estado a relação dos prováveis beneficiários do
programa. O levantamento foi apresentado, e tínhamos um total, em
Minas Gerais, de 240 mil ligações a serem feitas, a partir do cadastro
feito em julho de 2004. No entanto, a partir da propaganda estilo
Goebbels, feita pelo governo federal, de que nenhuma choupana,
casa de taipa, de palha ou de lona ficaria sem energia elétrica,
tivemos um problema grave de administração do programa. E
trabalhei no programa durante dois anos. Qual foi o problema que
tivemos? O contrato, o programa, a licitação, a contratação da obra
previa que fossem ligadas todas as propriedades rurais de cada
Estado. Com essa propaganda e a forçação de barra da turma de
Furnas, que virou coordenadora de um programa executado pela
Cemig - uma intromissão completamente indevida e desnecessária -,
tive vários arroubos de discussões, na região do Nordeste mineiro,
com essa turma porque contrataram 150 pessoas para irem, de
fazenda em fazenda, falar que o programa é federal. Por que não falar
que é um programa de convênio, em que o governo do Estado gasta
78% e governo federal, 22%? Pois bem, ao longo desse processo,
forçando a barra, o pessoal de Furnas obrigou as empreiteiras a
colocar luz em três, quatro, cinco casas, em cada propriedade rural. O
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programa furou, o dinheiro acabou. Essa, a verdade. Enquanto o
governo federal - nesse sentido, é nosso discurso - não acertar o
repasse dos seus 22% para mais 100 mil novas ligações, registradas
e cadastradas a partir de julho de 2004, a Cemig e o governo do
Estado não terão como retomar as obras. Não estou autorizado pelo
Diretor da Cemig nem pelo governo a dar essas informações. Hoje
sou parlamentar e é nessa condição que presto as informações das
quais tenho conhecimento. Haverá necessidade de se fazer nova
licitação porque o contrato estourou. Não há como fazer reajuste de
contrato passando por cima da lei. É necessário obedecer à lei, ao
sistema de licitação.

Neste momento, senhoras e senhores, caros Deputados, gostaria de
dizer que Parlamento e Deputados que se prezam não podem ser
servis; pelo contrário, têm de defender aquilo em que acreditam.
Defendo, em minha região, com unhas e dentes, o governo Aécio
Neves, que apóio, até despeito de meu partido ainda não o estar
apoiando oficialmente. Todavia, não deixo de fazer as críticas
necessárias a esse governo. Da mesma forma, nós, que apoiamos o
governo Lula, não podemos deixar de mostrar seus erros.

Qual o papel do Parlamento? Um de seus papéis é fiscalizar o
Executivo, não permitindo que as coisas fiquem ruins. Se não houver
críticas, se ficarmos apenas no oba-oba, jogando confetes e
lantejoulas, falsearemos a verdade para o povo brasileiro, o que não
podemos fazer. Nós, parlamentares, caro Deputado Vanderlei
Miranda, temos compromisso com a verdade, que precisamos
estabelecer. O Parlamento, a Casa do povo, é uma casa
completamente aberta. Os jornalistas ficam por aqui o tempo todo.
Somos vistos a todo momento. Não temos o direito de enganar quem
quer que seja.

Lembro-me de um episódio interessante, ocorrido em minha cidade,
quando um Ministro de Estado fez determinada promessa em praça
pública. Um cidadão me perguntou porque eu não havia dito nada a
respeito daquela promessa, uma vez que já tinha conhecimento sobre
ela. Perguntou também por que eu mesmo não havia feito a
promessa. Respondi que o Ministro iria embora naquele mesmo dia e
que ele, o cidadão, não o veria nunca mais. Eu, por outro lado, não
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poderia mentir porque permaneceria ali.
Nós, que todos os dias estamos com a cara na TV Assembléia, não

podemos mentir para o povo. Por essa TV, o pessoal de Araçuaí está-
nos vendo agora. Informo aos cidadãos desse Município que amanhã
estarei lá. As verdades precisam ser ditas. Democracia é isso.
Quando quisermos discutir problemas ideológicos, preferências,
modelo de Estado e de governo, estilo de governo e de Estado, até
mesmo religião, cada um terá direito de defender seu próprio ponto de
vista.

Não posso, caro Deputado Gilberto Abramo, deixar de fazer
referência à clareza que precisamos ter. O Deputado Antônio Júlio
tem sido meu inspirador quando das minhas participações, em razão
da sua energia. Todavia, discordo dele em alguns casos, o que não é
nenhum problema. A população ganha com nossas discordâncias,
com nossas interferências ao darmos nossas opiniões.

Ontem à tarde criei um problema aqui quando estávamos votando
um projeto sem que o tivéssemos discutido. Penso que temos de
discutir e até apelei para a imprensa a fim de que ela não ficasse
olhando apenas para o Plenário. Pedi que olhasse também para as
comissões, onde o grande trabalho dos parlamentares é realizado. Lá
os assuntos são debatidos de forma extenuante. Há reuniões que
demoram 4, 5, 6 horas e que contam com a participação de técnicos
de todos os níveis. A população é ouvida nas comissões. São feitas
audiências públicas no interior. Ontem, em Curvelo; amanhã, em
Araçuaí. Viajamos pelo Estado afora para buscar a opinião do povo,
fazendo exatamente o que todo Deputado deve fazer.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
estava atento a suas palavras e procurando mostrar o quanto os
governos devem ser de fato e de verdade transparentes com a
população. Não precisamos ir muito longe. Basta olhar para Belo
Horizonte que perceberemos que ainda há alguns pontos de
interrogação.

Ontem falei e volto a falar hoje: aprovamos ontem, em 1º turno, um
projeto que dá ao governo de Belo Horizonte o direito sobre um
terreno de 285.000m². Na oportunidade, questionei um Deputado que
usou essa tribuna sobre qual seria a garantia que os moradores do
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Conjunto Confisco teriam de suas escrituras.
Foi-me apresentado um projeto de lei que, na verdade, não é lei. Os

moradores do Conjunto Confisco não têm essa garantia. Poderíamos
estender um pouco mais essa discussão, citando o Orçamento
Participativo, que, na verdade, virou uma moda dentro de Belo
Horizonte.

Se analisarmos o período em que o PT está à frente da Prefeitura de
Belo Horizonte, perceberemos que muitos Orçamentos Participativos
foram aprovados, mas poucos foram cumpridos. Em um Estado
esclarecido, por que o não-cumprimento do Orçamento? Será que
dirão que é por falta de dinheiro no caixa? Que estariam contando
com determinado recurso que não entrou? Trata-se de propaganda
enganosa. No Brasil, esse tipo de propaganda é crime. Acredito que
estão fazendo propaganda enganosa com o Orçamento Participativo.
A Prefeitura de Belo Horizonte, na gestão do Prefeito Fernando
Pimentel, precisa ser mais clara com a população.

A mesma coisa acontece com as obras. Temos a obra na Av.
Antônio Carlos. Por que essa obra está sendo executada? Porque o
governo estadual começou uma obra que dá visibilidade ao governo
estadual, que é a Linha Verde. Se isso não acontecesse, de maneira
alguma teríamos essa obra da Av. Antônio Carlos.

O governo estadual teve de manifestar-se para que a Prefeitura
tomasse uma iniciativa. V. Exa. está com a razão. Nós e a população
queremos esclarecimentos. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Gilberto
Abramo. Queremos referendar aquilo que V. Exa. disse ontem e hoje
nas discussões. Na verdade, as escrituras do Conjunto Confisco
poderiam ser passadas pelo próprio Estado, por meio da Ruralminas
ou qualquer outro órgão que o Estado designar. E não é apenas no
território de Belo Horizonte, mas também no de Contagem não
constavam no projeto que também podem ser doadas, construídas no
governo Newton Cardoso e doadas à população. Essas moradias
podem ser registradas, sim.

No entanto, nem loteamento existe. É preciso fazer o loteamento e
regularizá-lo perante as Prefeituras de Belo Horizonte ou de
Contagem para depois passar a escritura. O Estado está com
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preguiça de passar a escritura? O pessoal da área fundiária do Estado
está com preguiça de trabalhar? Ou é apenas mais uma benesse que
o governo magnífico do Aécio Neves dá ao governo Pimentel? Ora, se
o governo do Estado não ajudasse, o Pimentel não estaria essa
beleza que está aí. Não há uma obra em Belo Horizonte que não
tenha a participação do governo do Estado.

É histórica essa situação. Vejam há 10, 15 ou 20 anos. Não
podemos usar meias verdades, Deputado Vanderlei Miranda. Estamos
vivendo de meias verdades, de fantasia, de falsificação da informação.
Estamos levando até a imprensa nesse roldão porque a massificação
da informação é tão forte que, às vezes, parece verdade.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Caro Deputado Getúlio
Neiva, brilhante orador, concordo com V. Exa. “ipsis litteris”, no que
diz em relação à verdade. Toda meia verdade é uma mentira por
inteiro.

O Deputado Getúlio Neiva - É pior um pouquinho, porque ela nos
ilude.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Na seqüência do meu
raciocínio, a população é a principal vítima principalmente dos
discursos de campanha, naquele momento em que o candidato
precisa do voto. Alguns candidatos, de forma inescrupulosa, lidando
com as carências da população, lançam idéias e projetos que têm
apenas o intuito de garantir a eles a eleição. Passada a eleição,
sabendo que isso não é possível, como V. Exa. bem disse naquele
discurso em que a pessoa perguntou por que V. Exa. não assumiu o
discurso, e, de forma brilhante e inteligente, V. Exa. respondeu que
não o assumiu porque teria de ficar aqui para dar satisfações.

Eu, que moro em Belo Horizonte e que tive 82% de meus votos na
Capital e na região metropolitana, tenho uma preocupação muito
grande com esta cidade.

O nobre colega Deputado Getúlio Neiva está indo para Araçuaí, uma
região muito carente do nosso Estado que precisa de grandes
investimentos. Dentro de Belo Horizonte, na nossa Capital, a 5
minutos do Centro da cidade, também existem bairros em que, com
certeza, é humanamente impossível viver. Infelizmente, a nossa
população já se adaptou àquele estado precário de vida. Cito aqui a



52

Vila São Tomás, que está a 5 minutos do Centro da cidade, onde é
impossível permanecer por 10 minutos, caso não se esteja
acostumado. Quem mora lá já se acostumou. Os visitantes não
suportam o mau cheiro da Vila São Tomás, por causa de um córrego
oriundo da pista do Aeroporto da Pampulha, que corta a vila. Essa
falta de investimento também acontece dentro de Belo Horizonte.

Empreendi várias ações em favor da Vila São Tomás, ainda quando
Vereador, mas, infelizmente, não tive êxito. Os senhores podem ver,
na Prefeitura de Belo Horizonte, várias demandas minhas nesse
aspecto. Participei de muitas reuniões, sendo que na última imaginei
que seria atendido em um projeto para a população da Vila São
Tomás, mas eles colocaram o projeto sobre a mesa e disseram que
não havia dinheiro para fazê-lo. Pensava que o problema seria
solucionado naquela reunião, mas eles me deram um outro problema.
Aliás, ficaram de me ligar para marcarmos uma outra reunião para
discutir novamente esse assunto, mas até hoje estou aguardando
contato.

Existem várias regiões da nossa Capital e do nosso Estado que
estão precisando de atenção especial. Acredito que essa viagem que
V. Exa. fará a Araçuaí vai produzir bons resultados. Torço por isso,
principalmente por causa do empenho de V. Exa. em favor da
população da região.

Espero que os nossos discursos aqui tomem corpo e saiam para a
ação prática com a apresentação de resultados. Parabéns a V. Exa.
pela preocupação com o tema. Sempre serei solidário com V. Exa.
nessas questões.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Vanderlei
Miranda. Acrescentando, gostaria de dizer que me preocupo, sim, com
Belo Horizonte, porque moro aqui. Aliás, a minha família mora aqui
desde 1975. É claro que sempre me desloco para o interior, porque
também moro em Teófilo Otôni.

Fico preocupado com a beleza que estão fazendo ali na região
central, na Rua Rio de Janeiro. Moro na Rua Guajajaras e vejo muitas
pessoas pedindo esmola e dormindo debaixo de marquises, sem
nenhuma assistência. Será que o pessoal daqui gosta mesmo de
pobre? Na minha cidade não deixávamos isso acontecer, mas agora
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já está acontecendo.
Ainda gostaria de terminar o assunto do programa Luz para Todos.

Os senhores sabem qual é o gargalo do Luz para Todos? O gargalo é
um só. Basta o governo federal repassar a parte dele, os 22%, que a
obra retoma. Faz-se a licitação, e está resolvido o problema.

Ao governo federal cabe participar do Luz para Todos com apenas
22%, sendo que 78% são pagos pelo Estado de Minas Gerais e pela
Cemig. Isso está muito claro.

Fico assistindo aqui às pessoas descendo o cacete no Aécio Neves.
E depois acham ruim quando alguém senta o cacete no Lula. Temos
de medir as palavras. Defendo o governo Lula e o governo Aécio
Neves, mas vou dizer as verdades sobre eles. Não irei me restringir
nem restringir minha ação parlamentar, porque não fui eleito para ficar
calado, ser maria-vai-com-as-outras, subalterno ou genuflexo,
ajoelhando-me perante o poder. Fui eleito para defender as minhas
idéias e as necessidades do meu povo, da minha região. E, na defesa
dos interesses do povo da minha região, jamais me inclinarei
genuflexo. Um abraço, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público que nos acompanha pelas galerias e pela TV Assembléia,
antes de abordar o assunto que motiva nossa presença nesta tribuna,
cumprimento o nobre Deputado Getúlio Neiva. Também estaremos
em Araçuaí amanhã. O tema é realmente importante.

Temos de nos unir. É claro que o debate caloroso é absolutamente
legítimo. No nosso entendimento, o que esse programa retrata é a
união de esforços dos governos federal e estadual. Às vezes, o que
precisamos é pontuar, de forma mais clara, a missão de um e de
outro. Ambos têm o dever de propiciar ao povo mineiro e brasileiro as
condições necessárias para uma qualidade de vida melhor.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Serei breve, Deputado
Domingos Sávio. O nobre Deputado que me antecedeu fez menção à
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questão social em Belo Horizonte. Como filho desta cidade e ex-
Secretário de Desenvolvimento Social no governo Patrus, quero dizer
que, hoje, a cidade é modelo em várias políticas públicas sociais,
particularmente em relação aos catadores de material reciclável e à
população de rua. Além disso, desenvolve ações voltadas à educação
infantil, ao Bolsa-Família e a outros programas sociais. Portanto, Belo
Horizonte tem sido um exemplo nas políticas públicas.

No que se refere ao programa Luz para Todos, concordo com V.
Exa. Não irei polemizar referindo-me aos percentuais dos governos
federal e estadual, aos significados do fundo perdido e do empréstimo
ou ao pagamento feito pelo cidadão. Sou nascido em Belo Horizonte,
mas tenho família no interior. Alguns parentes meus tinham uma
pequena propriedade rural e ficaram sem energia elétrica por muito
tempo. Sabemos da importância da eletrificação rural não só no
aspecto da geração de renda mas também do conforto, da saúde, da
civilização.

Também estarei presente na reunião de Araçuaí. Com a ida
temporária da Deputada Elbe Brandão para a Secretaria
Extraordinária, aqui, na Assembléia, sou o Deputado mais votado de
Araçuaí hoje e também o Deputado do PT mais votado em todo o Vale
do Jequitinhonha. Portanto, também tenho essa obrigação de estar
junto, porque, infelizmente, o Vale do Jequitinhonha e o semi-árido
mineiro, na execução do programa Luz para Todos, são exatamente
as regiões com menor cobertura.

Congratulo-me com V. Exa. Estaremos todos lá, com um único
objetivo: universalizar o acesso à eletrificação rural para aquelas
regiões que mais precisam, contando com o esforço do governo Lula
e do governo Aécio, até porque essa parceria administrativa é positiva
para o Estado de Minas Gerais e para o cidadão mineiro.

O Deputado Domingos Sávio - Sem dúvida, isso norteia a nossa
manifestação.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Gostaria de lembrar ao
Deputado André Quintão que o Ministro Patrus Ananias é
extremamente aplicado. Todavia, quem fez a Asmare não foi Patrus
Ananias, mas Pimenta da Veiga. Quem fez o Restaurante Popular não
foi Patrus Ananias, mas Sérgio Ferrara. Por fim, o Bolsa-Família é a
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soma do Bolsa-Alimentação, do Bolsa-Escola e do Vale-Gás, ou seja,
juntou-se tudo num projeto só, que virou o Bolsa-Família. Quer dizer,
ele é muito perspicaz.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Até para não cometer uma
injustiça com a Asmare, quem a criou não foi o Prefeito Pimenta da
Veiga nem o Prefeito Patrus, mas, sim, os catadores de materiais
recicláveis de Belo Horizonte, com a ajuda da Pastoral de Rua, da
Cáritas e da Arquidiocese. No início, ela contou com o apoio na
Câmara  Municipal  do Vereador Antônio Pinheiro, que hoje é do
PSDB - aliás, naquela época, eu era assessor parlamentar -, e, com
grande esforço, conquistou aquele primeiro galpão na Via Expressa.
Depois, como é reconhecido por todos, o governo Patrus deu um
apoio financeiro e material maior. Nessa época, tive a honra de ser
Secretário e, aliás, assinar os convênios com a Asmare.

Participei do processo de reabertura do Restaurante Popular, que foi
construído, sim, na gestão do ex-Prefeito Sérgio Ferrara. Ele teve uma
experiência de gestão pública que não deu certo; foi terceirizado, e
não deu certo; estava entregue às moscas quando, em 11/7/94 -
aniversário do Vice-Prefeito Célio de Castro, nosso querido Célio de
Castro -, foi reaberto; e, desde aquela época, vende 5 mil refeições
diárias a R$1,00, subsidiado pela Prefeitura.

Deputado Domingos Sávio, em Belo Horizonte hoje há uma lei
municipal de minha autoria que impede de ser acima do preço de
custo o valor das refeições no Restaurante Popular.

O Bolsa-Família unificou programas que já tinham sido iniciados no
governo Fernando Henrique, ampliando a extensão e o valor. Só para
não deixar dúvida alguma, até porque sou militante político em Belo
Horizonte, sinto-me na obrigação de fornecer essas informações ao
atuante Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado André Quintão, quem dera
tivéssemos aqui mais tempo. Temos outras atividades nesta Casa e o
debate democrático precisa continuar. É preciso que comece a haver
o comportamento de reconhecimento do que foi feito pelos outros, de
compreensão e de apoio ao que está sendo feito agora, seja no
governo do PT em Belo Horizonte, seja no governo do PSDB de Aécio
Neves em Minas, seja no governo do Presidente Lula.
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Sr. Presidente, nestes minutos que me restam, gostaria de abordar
um tema que transcende qualquer governo de qualquer partido ou
mesmo as fronteiras do Município, do Estado ou da Nação: a
liberdade. Sem a motivação desse tema este Parlamento fica sem
alma; sem a motivação desse tema não faz sentido estarmos aqui
nem fazer política. Deputado Ademir Lucas, a liberdade é o espírito da
democracia, que permite a cada um de nós trazer aqui a nossa
contribuição, debatermos e, mais do que isso, agirmos para melhorar
a qualidade de vida do nosso povo e cumprirmos a nossa missão. A
liberdade nos permite a dialética e a contraposição de opiniões e
possibilita que ser humano evolua. Sem ela não há que falar em
organização política e em Estado de Direito; e sem Estado de Direito
não há democracia.

Digo tudo isso porque esse assunto já havia sido abordado ontem e
hoje e retornou a esta Casa, fazendo menção ao que ocorre em
alguns países da América Latina. Sob o pretexto de serem os
melhores governantes, assenhoram-se do poder e não admitem
opiniões contrárias. E, mais do que isso, começam a usar da força
para impor a sua vontade e ainda posam de democratas, de grandes
defensores da democracia, usando o jargão de governos do povo,
muito mais próximos de um neopopulismo desavergonhado.

Digo essa expressão mais pesada, Deputado Antônio Carlos
Arantes, porque realmente me revolta assistir, novamente, no início do
séc. XXI, na América Latina, àqueles que vêm para tomar conta do
poder, como se a nossa gente não tivesse capacidade para fazer
escolhas, de buscar o caminho que quer seguir. Começam, quase
sempre, os grandes regimes totalitários, Deputado Carlin Moura, por
quem tenho enorme respeito - está aí a ênfase da minha fala; em
momento algum, estou fazendo qualquer tipo de ataque pessoal ou
partidário, mas dando ênfase à minha fala -, calando a opinião
manifestada por meio dos veículos de comunicação. Isso é histórico,
acontece ao longo da história da humanidade. Isso é ensinamento
elementar. Não diria nem ensinamento: é constatação elementar para
qualquer pessoa que se dispõe a discutir a melhor forma de organizar
uma sociedade e colocá-la em prática. Isso se chama política. Política
é buscar, por meio da organização social, construir alternativa melhor
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de vida para cada pessoa, para cada ser humano que constitui um
povo, uma nação. Assim, faz com que haja a nossa pátria.

Por ter amor à nossa pátria, ao nosso Brasil, é que me assusta
quando,  no Brasil, o governo da República se cala ou diz que é
normal - às vezes, isso contagia alguns colegas parlamentares - que
um Presidente da República da Venezuela casse o direito de um canal
de televisão que já existe naquele país há meio século, que tem a
maior audiência de todo o país, sem que, para isso, use qualquer
procedimento jurídico ou tome qualquer providência dentro dos
princípios do Estado de Direito, tendo como argumento o fato de que
entende que aquele canal de rádio e televisão armou ou colaborou
para que houvesse um golpe de Estado. Ora, se é fato esse
sentimento do Presidente da Venezuela, ele poderia ter legitimamente
atitudes até mais drásticas do que fechar o canal. Poderia processar,
abrir todos os processos cabíveis para que a justiça fosse feita. Que
aqueles que desrespeitaram a Constituição e as leis daquele país
paguem, nas barras dos tribunais, pelos crimes cometidos. Mas, não.
A opção é a da retaliação política. A opção é a de dizer: “Eu não
renovo a sua concessão”.

No Brasil, hoje, concessão já é, felizmente, objeto de concorrência,
de licitação. Pode, sim, ser homologada e requerida ao Ministério. Ela
é objeto de licitação e tem de ser homologada pela Câmara dos
Deputados, pelo Congresso Nacional. É um processo democrático. O
Brasil já vive isso. Assustei-me - vou conceder um aparte ao Deputado
Paulo Guedes, até para que ele me esclareça melhor - quando ouvi
alguns colegas dizendo: “É necessário mesmo fechar alguns
monopólios da comunicação como os que existem aqui, no Brasil”.
Isso me assusta. Se há pessoas pensando que, no Brasil, também há
monopólio da comunicação - sim, temos problemas -, é necessário
que se discuta melhor o gasto do dinheiro público com propaganda
dos governos federal, estadual, municipal, da Assembléia Legislativa e
de qualquer Casa de Poder no Brasil. Concordo. Tem de ser discutida
a forma cada dia mais transparente e mais ética. Temos problemas de
o poder econômico, às vezes, contribuir para que este ou aquele
veículo tenha um controle maior de determinados espaços na mídia?
Sim, temos problemas.
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Devemos superar esses problemas pelos caminhos democráticos do
Estado de Direito, e não nos sentindo tentados a dizer “aqui também
existem alguns monopólios que deveriam ser fechados”. Isso, para
mim, é o cúmulo da violência contra a liberdade de expressão.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Em primeiro lugar,
parabenizo-o pela sua preocupação com a liberdade de imprensa,
com a liberdade de expressão. Nós também comungamos desse
mesmo princípio. Mas gostaria de discordar do nobre colega quando
traz um problema de outro país; pelo que me consta, a Venezuela não
faz parte da República Federativa do Brasil, para se querer cobrar do
nosso Presidente Lula uma atitude em relação a outra atitude tomada
pelo Presidente de outro país.

Gostaria de desvincular essa questão. Se há ou não há monopólio
no Brasil, é outra questão. Também achamos que alguns segmentos
da imprensa no País às vezes exageram. Nunca na história deste país
tivemos uma imprensa que fiscalizou tanto como no governo Lula.
Teve toda liberdade para fiscalizar, para denunciar, e nem por isso,
em momento algum, o Presidente da República ou qualquer aliado
tomou a iniciativa de pelo menos mencionar o que foi feito na
Venezuela. Pelo contrário, respeitamos a liberdade de imprensa.

O Deputado Carlin Moura foi muito feliz no seu pronunciamento
hoje, trazendo sólidos argumentos porque tem acompanhado o caso
mais de perto. Acho que devemos desvincular as coisas. Sabemos
que sempre houve exagero por parte de alguns órgãos da imprensa
na América Latina, às vezes financiados pelo capital internacional,
pelos Estados Unidos, para impor uma ideologia norte-americana nos
países latino-americanos.

Vejo que quando um canal de televisão não apenas deixa de noticiar
os fatos, de fazer oposição, mas passa a fazer parte de um golpe de
Estado, esse órgão de comunicação está extrapolando dos seus
direitos.

Era essa a minha colocação. Gostaria de parabenizá-lo pela sua
preocupação e dizer que temos de fazer uma diferenciação. Esse é
um problema que compete à Justiça da Venezuela, aos poderes da
Venezuela. Não podemos cobrar publicamente uma atitude do
Presidente Lula. Não vamos fazer como George Bush, que invadiu o
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Iraque contra todo o mundo. O Brasil não vai invadir a Venezuela
porque o Hugo Chávez ou seus poderes fecharam um canal de
televisão. Acho que esse é um problema para a República da
Venezuela, e cabe ao povo da Venezuela tomar essa decisão.

Gostaria de dizer ao nobre Deputado Paulo Guedes que não posso
jamais concordar com V. Exa. nesse raciocínio que, com todo
respeito, “data venia”, parece-me um pouco simplista ao dizer: “O
problema é na Venezuela, não temos nada a ver com isso”. Temos
muito a ver quando se trata da liberdade. Hoje não aceitaríamos
calados se fôssemos contemporâneos dos massacres promovidos por
Hitler nos campos de concentração, com as atrocidades cometidas de
forma autoritária, por se achar senhor de todos os povos. Não é raro
assistirmos ao Sr. Hugo Chávez usar da palavra como se fosse ele o
grande conselheiro da América Latina.

Às vezes percebemos até alguma disputa entre alguns falsos líderes
mais interessados em sua projeção pessoal que na solução dos
problemas dos nossos povos. O Deputado Carlin Moura já esboçava
algo, mas jamais me veria concordando com qualquer ação
semelhante ao que vemos no Iraque ou em qualquer outra parte do
mundo.

É inaceitável que isso aconteça ao nosso lado, em um país de
língua praticamente irmã, com povos que vivem problemas
semelhantes aos nossos e que passaram por regimes militares há tão
pouco tempo - a América Latina foi varrida de ponta a ponta, na
metade do século passado, por regimes autoritários -, e ficamos aqui
calados, ou aplaudindo a atitude populista de se fechar o canal de
televisão com maior audiência no país, apenas por ser contrário ao
Presidente. Daqui a pouco essa moda pega, e teremos, no Brasil, o
governo A ou B querendo fechar a revista “Veja” porque ela descobriu
coisas que ele queria que ficassem debaixo do tapete.

Ontem ainda dizia algo que não poderei desenvolver aqui hoje, Sr.
Presidente: é terrível vermos, com insistência, o Presidente da
República - e aí para falar de algo do Brasil, Deputado Paulo Guedes -
vir a público dizer que quer que se apure tudo sobre a corrupção,
quando, na verdade, tudo é apurado e vai para debaixo do tapete.
Onde está o Sr. Delúbio? Continua solto. Onde está a turma do
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dossiê, que foi presa com R$1.800.000,00? Continuam todos soltos.
Onde estão os Ministros? E agora já tirou um Ministro sob suspeita de
receber R$100.000,00 em seu gabinete, um Ministro do Lula. Nada se
faz. A corrupção continua enraizada. E ele vem a público dizer: “Doa a
quem doer! Apure tudo.”. “Apure tudo”, isso é jogo de cena. Já disse e
repito que seria muito bom se ele fosse tão bom Presidente como é
comunicador - faz-nos ter saudade do Grande Guerreiro, o Chacrinha.
Ele comunica como ninguém, entretanto, na hora de vermos o
resultado concreto de todo esse discurso, constatamos que está
debaixo do tapete. A corrupção e os desmandos continuam, e o pior é
que, mesmo nas políticas externas, vemos o Brasil financiando o
metrô de Caracas e a Petrobras perdendo suas refinarias na Bolívia,
enquanto o Brasil fica calado, pois eles são os grandes “hermanos”
que fazem populismo na América Latina. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 31, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 248/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.831/2005, a requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Vida Nova, com sede no Município de Belo Oriente.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 248/2007 visa a declarar de utilidade pública a
Creche Comunitária Vida Nova, com sede no Município de Belo
Oriente.

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 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. 25, que a entidade não remunera seus Diretores, Conselheiros,
associados e doadores por suas atividades e, no art. 38, que,
dissolvida, o eventual patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e 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 248/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 369/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe é decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.450/2006, a requerimento do Deputado Arlen
Santiago, e tem por escopo dar denominação ao Parque Estadual
Lapa Grande, situado no Município de Montes Claros.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
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do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 369/2007 tem por objetivo, de fato, alterar a
denominação do Parque Estadual Lapa Grande, situado no Município
de Montes Claros, para Parque Estadual Mário Ribeiro da Silveira,
pois essa unidade de conservação, ao ser criada pelo Decreto nº
44.204, de 10/1/2006, recebeu oficialmente o nome pelo qual é
conhecido.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art.
22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1° d o art. 25, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, foi editada a Lei n° 13.408, de
1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado
e estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a
matéria.

Não obstante inexista vício de iniciativa, cumpre-nos observar que a
proposição sob comento não atende ao princípio jurídico da
razoabilidade, pois não há motivo que justifique a pretensão de se
alterar a denominação de parques estaduais, cujos nomes, dados já
no ato de sua criação, levam em conta a sua localização, algum
aspecto geográfico ou a fauna e flora locais. Uma norma não deve
apenas inovar o ordenamento jurídico, mas estar embasada em
alguma necessidade intrínseca ou em alguma razão que fundamente
a alteração de norma anterior, que, no caso, é a destituição do atual
nome do parque.

Cabe ressaltar que não faltará oportunidade para homenagear Mário
Ribeiro da Silveira, com o empréstimo do seu nome para denominar
outro próprio estadual.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 369/2007.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 533/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe
visa instituir o Dia da Vitória de Minas e do Brasil.

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. Agora, vem ela a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, XV, c/c o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 533/2007 tem por objetivo instituir o Dia da

Vitória de Minas e do Brasil, a ser comemorado anualmente no dia 3
de outubro, em alusão à Revolução Constitucionalista de 1932, um
importante acontecimento da história política brasileira.

As causas desse movimento remontam à Revolução de 1930, que
tinha a finalidade de acabar com a chamada “política do café-com-
leite”, que consistia no revezamento dos representantes das
oligarquias latifundiárias de Minas Gerais e de São Paulo para ocupar
o cargo da Presidência da República. Na ocasião, Getúlio Vargas foi
conduzido ao poder, em caráter provisório, dotado de amplos poderes.
O novo governante aboliu as instituição legislativas, depôs os
governadores dos Estados e, para ocupar os seus cargos, nomeou
interventores.

A política centralizadora de Vargas desagradou especialmente os
paulistas, que, junto com os liberais, reivindicaram a realização de
eleições e o fim do governo provisório, fazendo eclodir, em julho de
1932, uma revolta contra o Presidente Vargas, que ficou conhecida
como a Revolução Constitucionalista de 1932, cujos combates
duraram três meses.
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Getúlio contou com amplo apoio dos Estados federados,
especialmente de Minas Gerais, cuja Polícia Militar teve papel decisivo
para a obtenção da vitória sobre os insurgentes. Por isso, o projeto em
análise pretende instituir data estadual em rememoração a esse
episódio histórico.

Cabe esclarecer que estamos de acordo com o Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, cuja finalidade
é incluir no art. 1º a alusão ao tema a que se refere a data
comemorativa, bem como suprimir os arts. 2º a 5º, por tratarem de
matéria pertinente às competências do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

533/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar, relator - Luiz Tadeu

Leite - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 542/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 1.227/2003, a pedido do Deputado Dimas Fabiano, visa
declarar de utilidade pública a Casa Espírita Humildade e Caridade,
com sede no Município de Andrelândia.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/3/2007, 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 542/2007 tem por escopo conceder o título de

utilidade pública à Casa Espírita Humildade e Caridade, com sede no
Município de Andrelândia.

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”.
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A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação, do esporte e da
cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o
faria, sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não
tendo o lucro como finalidade. A atribuição do título implica, portanto,
o estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Cabe ressaltar, nesse 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 a Casa Espírita em causa, de acordo com o art. 1º
de seu estatuto, é uma entidade religiosa, de orientação espiritista à
luz do Evangelho de Jesus e executa ações objetivando o estudo dos
fenômenos psíquicos, a prática de sua doutrina, o ensino evangélico-
doutrinário à criança e à mocidade e a difusão do Espiritismo.

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 542/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
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Gilberto Abramo - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 607/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto em análise tem como
objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o
Município de Iturama 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, o
relator da proposição baixou-a em diligência ao DER-MG, em
17/4/2007. De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 607/2007 tem como escopo dar a denominação

de Pio Martins de Freitas ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o
Município de Iturama ao Distrito de Honorópolis.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que 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 enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro. 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
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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 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° 607/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 720/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa
alterar o art. 1º da Lei nº 16.238, de 12/7/2006, que declara de
utilidade pública a Associação Nanuquense dos Portadores de
Deficiências - Anpode -, com sede no Município de Nanuque.

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

Fundamentação
A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a

atualização da identidade jurídica da entidade. Alteração estatutária
realizada em 4/11/2006 mudou sua denominação para Associação
Nanuquense das Pessoas com Deficiências - Anpode -,
permanecendo sua sede no Município de Nanuque.

Importa ressaltar que as modificações estatutárias se resumiram
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essencialmente na troca da denominação da entidade, continuando
ela com as mesmas características e finalidades que lhe permitiram
obter o título de utilidade pública por meio da Lei nº 16.238, de 2006.

Assim, a instituição continua tendo caráter assistencial e filantrópico,
servindo desinteressadamente à coletividade, em conformidade com o
disposto na Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a concessão do
título de utilidade pública.

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

720/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 809/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.687/2006, a requerimento do Deputado Zé Maia,
visa declarar de utilidade pública a Casa Fraterna e Comunitária
André Luiz, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

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
Inicialmente, cabe esclarecer que a assembléia geral da Casa

Fraterna e Comunitária André Luiz, em reunião realizada em
15/11/2006, procedeu a alteração de seu estatuto retirando os
dispositivos relacionados com a prática de doutrina religiosa, em
decorrência da vedação contida no inciso I do art. 19 da Constituição
da República, que proíbe o Estado manter aliança com entidade
religiosa. Alterou ainda sua denominação, que passa a ser Casa
Assistencial André Luiz, o que é objeto da Emenda nº 1, apresentada
no final deste parecer. Com essas modificações, a entidade pode
receber o título de utilidade pública, finalidade deste projeto de lei.

Passemos, agora, à análise jurídica da proposição.
O Projeto de Lei nº 809/2007 encontra-se corretamente instruído
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com os documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
nos termos da Lei nº 12.972, de 1998, alterada pela Lei nº 15.430, de
2005, pois a entidade nele mencionada tem personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de um ano e é dirigida por pessoas
idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o art. 4º do Capítulo II de seu estatuto estabelece
que os cargos da diretoria, bem como os de departamento não serão
remunerados,e o art. 2º do Capítulo III que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a casas
assistenciais de Conceição das Alagoas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 809/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa

Assistencial André Luiz, com sede no Município de Conceição das
Alagoas.”.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 839/2007

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 a Associação Comunitária dos Moradores
da Sub-Bacia Hidrográfica de Vargem Alegre - ACMSBHVA -, com
sede no Município de São João Evangelista.

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 839/2007 pretende declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária dos Moradores da Sub-Bacia Hidrográfica de
Vargem Alegre, com sede no Município de São João Evangelista, que
tem como objetivo essencial realizar obras e ações visando à melhoria
da qualidade de vida da população local.

Dessa forma, dedica-se à proteção da família, da maternidade, da
infância, da adolescência e da velhice, promove a reabilitação de
pessoas com necessidades especiais, oferece aos carentes
assistência jurídica, médica, odontológica e qualifica mão-de-obra
para o mercado de trabalho.

A referida instituição envida esforços para fortalecer as atividades
agropecuárias das comunidades em sua área de ação, com atenção
especial aos pequenos produtores rurais, e com isso ajuda no
desenvolvimento socioeconômico dos seus associados, com reflexo
positivo na sociedade.

Além disso estabelece parcerias com órgãos de assistência técnica,
elaborando projetos voltados para a melhoria da produção no campo,
zelando pela aplicação de manejo integrado e sustentado dos
recursos naturais, objetivando compatibilizar o processo de produção
com a preservação do ecossistema.

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

nº 839/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 869/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana
Evangelista Álvaro Antônio de Souza, com sede no Município de
Frutal.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 869/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Presbiteriana Evangelista Álvaro Antônio de
Souza, com sede no Município de Frutal. Fundada em 1957, tem
como finalidade primordial promover a assistência social, atendendo
às necessidades daqueles que não dispõem de recursos suficientes
para se manterem, principalmente pessoas com idade a partir de 60
anos.

Na consecução de suas metas, a referida entidade mantém
moradias onde proporciona aos seus assistidos atividades recreativas,
educativas, culturais e psicossociais.

Dessa maneira, intenta assegurar-lhes integridade e dignidade,
confortá-los e amenizar suas dificuldades materiais.

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

nº 869/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 886/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de São José, com sede no Município de Ilicínea.

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 886/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São José, com sede
no Município de Ilicínea, cuja finalidade principal é desenvolver
quaisquer atividades que possam contribuir para o fomento e a
racionalização das explorações agropecuárias, visando ao
fortalecimento econômico e social dos seus associados.
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Para a consecução de suas metas, promove o transporte, o
beneficiamento, a industrialização e a comercialização da produção
agrícola e firma convênios com entidades públicas e privadas para
subsidiar suas iniciativas. Na área de assistência social, desenvolve
também importante trabalho, pois presta auxílio às famílias carentes,
combatendo a fome e a pobreza.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 886/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 901/2007
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 de Apoio ao Idoso de
Carlos Chagas, 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 901/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio ao Idoso de Carlos Chagas, cuja finalidade é
assegurar-lhe bem-estar e o exercício pleno da cidadania. Para
alcançar suas metas, oferece às pessoas idosas atividades
ocupacionais, sociais, culturais, educacionais e de lazer; também
busca conscientizar a família e a comunidade com respeito às suas
aspirações e necessidades. Dessa forma, visa sempre zelar pela
melhoria das condições de vida dos seus assistidos, assegurando-
lhes integridade e dignidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto e Lei nº

901/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 905/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe é decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.725/2006, a requerimento do Deputado Chico Uejo,
e tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comercial e Industrial de Paracatu - Acipa -, 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 905/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Industrial de Paracatu, 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.

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. 78, que,
dissolvida a Associação, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade municipal, estadual ou federal, de fins não econômicos,
idênticos ou assemelhados, e, no art. 80, que a nenhum dos membros
da diretoria será lícita a remuneração pelo exercício de suas
atribuições.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 905/2007.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 914/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais de Lambari -
S.O.S. -, 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 914/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Serviço de Obras Sociais de Lambari, que possui como objetivo
primordial prestar assistência médico-hospitalar a quantos o
procurarem, oferecendo atendimento gratuito aos mais carentes. Para
executar programas nessa área, mantém e administra o Hospital São
Vicente de Paulo.

No cumprimento de seu propósito, ampara idosos em regime asilar;
desenvolve atividades educacionais na área da saúde, podendo
manter escolas e cursos; celebra convênios com órgãos públicos e
entidades privadas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 914/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 927/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Irmandade do Congado do Rosário,
com sede no Município de Formiga.

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 927/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Irmandade do Congado do Rosário, com sede no Município de
Formiga, que promove e participa de festas folclóricas, cívicas e
religiosas, com destaque para a festa anual da Igreja do Rosário,
preservando e divulgando a herança cultural de nosso povo.

Tem atividades voltadas para a proteção da família, da mulher e da
criança, por meio do incentivo ao aleitamento materno e do
atendimento às suas necessidades atinentes à saúde, alimentação e
educação.

Trabalha integrada com outras instituições em programas de
geração de emprego e renda, bem como de combate à fome e à
pobreza. Observadas as demandas da comunidade, celebra
convênios com instituições que possam financiar obras de infra-
estrutura.

Pelo seu trabalho de reconhecida importância sociocultural, a
referida entidade merece o título de utilidade púbica.

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

927/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 944/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação da Terceira Idade de
Perdizes Alegria de Viver - Ativa -, com sede no Município de
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Perdizes.
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 944/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação da Terceira Idade de Perdizes Alegria de Viver, que tem
por finalidade o atendimento ao idoso, criando condições para
promover sua autonomia, integração e participação na sociedade. Em
vista disso, desenvolve programas de lazer e de terapia ocupacional
para estimular a saúde física e emocional dos idosos, elevando sua
qualidade de vida.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz nenhum tipo de
discriminação, buscando sempre servir a todos desinteressadamente,
pelo que merece o título de utilidade pública.

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

944/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 951/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Jacaré, com
sede no Município de Francisco Sá.

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 951/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Jacaré, com sede no Município de Francisco
Sá, que tem como finalidade precípua congregar órgãos e pessoas
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interessadas em defender os direitos e as demandas da comunidade
local.

Além disso, a referida entidade desenvolve atividades assistenciais,
sociais e recreativas, presta assistência às famílias dos associados e
orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Visando ampliar e subsidiar essas iniciativas, celebra convênios com
a iniciativa privada e com entidades públicas.

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

nº 951/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 992/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública entidade Tigres do Asfalto Moto
Clube, com sede no Município de Divinópolis.

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 992/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a entidade Tigres do Asfalto Moto Clube, com sede no
Município de Divinópolis.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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 § 1º do art. 4º que
os seus Diretores não serão remunerados. Como não há disposição
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sobre o destino do patrimônio da entidade, em caso de dissolução,
aplica-se o art. 61 do Código Civil Brasileiro, o qual estabelece, nesse
caso, que ele será destinado a instituição municipal, estadual ou
federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 992/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.000/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-Menor, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.000/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Cultural Pró-Menor, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade primordial implementar ações
nas áreas da educação, da cultura e da promoção social.

No cumprimento do seu propósito, oferece ensino gratuito; promove
a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico; divulga
pesquisas de informações técnicas e científicas sobre sua área de
atuação; orienta sobre a preservação do meio ambiente; adota como
diretrizes os valores éticos indispensáveis à organização da
sociedade. Desenvolve e apóia, também, ações de assistência social,
prestando serviços diversos à comunidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.000/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 3/2007

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 revoga o parágrafo
único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/2/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexada a
esta proposição a Proposta de Emenda à Constituição nº 9/2007, do
Governador do Estado, encaminhada a esta Casa por meio da
Mensagem nº 31/2007.

Por determinação do Presidente da Assembléia, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 9/2007 foi anexada à proposição em
epígrafe, com fulcro no art. 173, § 2º, do citado Regimento.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em análise tem por escopo

alterar o disposto no art. 38 da Carta mineira, revogando o seu
parágrafo único e acrescentando-lhe os §§ 1º a 3º.

O art. 38 citado, “caput”, com a redação dada pelo art. 3º da Emenda
à Constituição nº 40, de 2000, prevê a edição de lei sobre os planos
de carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis. Já o seu
parágrafo único, acrescentado pelo art. 1º da Emenda à Constituição
nº 68, de 2004, estabelece que a aposentadoria do servidor policial
civil obedecerá ao disposto em lei complementar federal.

A modificação proposta consiste em definir na Constituição Estadual
que o efetivo exercício de funções de policial civil considera-se
atividade de risco e sujeita a condições especiais que prejudiquem a
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integridade física. Por conseqüente, também se pretende estabelecer
as condições para a aposentadoria voluntária do servidor policial civil,
com fulcro no art. 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.

O mencionado § 4º do art. 40, com a redação dada pela Emenda à
Constituição nº 47, de 5/7/2005, assim dispõe:

“Art. 40 - (...)
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para

a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:

I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
Isso posto, a proposta de emenda à Constituição sob comento

pretende estabelecer que o servidor policial civil será aposentado
voluntariamente aos 30 anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza policial, se
homem; e aos 25 anos de contribuição, desde que conte, pelo menos,
15 anos de exercício em cargo de natureza policial, se mulher.

Cabe, nesse ponto, assinalar, que a Proposta de Emenda à
Constituição nº 9/2007, anexada à proposição em exame, reitera os
objetivos por ela traçados.

A reforma da previdência promoveu sucessivas modificações nas
regras de aposentadoria dos servidores públicos civis, sendo que
algumas foram de caráter transitório, gerando, portanto, diferentes
situações. Todavia, para o exame da proposição em tela não se faz
mister adentrarmos nos comandos constitucionais pertinentes, uma
vez que se trata de exceção à regra geral. Outrossim, vamo-nos ater
ao que prescreve o parágrafo único do art. 38 da Carta mineira, à luz
do disposto no § 4º do art. 40 da Constituição Federal, o qual prevê a
edição de lei complementar para tratar da matéria. Com efeito, o art.
40 da Lei Maior, notadamente os seus incisos II e III, que nos
importam agora, estabelece que “nos termos definidos em leis
complementares” serão adotados os requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que
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exerçam atividade de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Vê-se, portanto, que o ato normativo concernente à disciplina
jurídica sobre essa matéria é a lei complementar, e não uma emenda
à Constituição Estadual, conforme pretende a proposição em análise.

Em que pese à relevância da iniciativa parlamentar, a proposta de
emenda à Constituição que ora se examina, ao pretender
regulamentar as condições excepcionais para a aposentadoria do
servidor policial civil, invade o campo reservado à edição de lei
complementar bem como a competência constitucional reservada, em
caráter privativo, ao Chefe do Poder Executivo, porquanto trata de
regime jurídico, incluída a aposentadoria dos servidores públicos dos
órgãos da administração direta, conforme estabelece o art. 66, inciso
III, alínea “c”, da Constituição do Estado.

Cumpre ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal quanto ao fato de que os princípios que regem o
processo legislativo impõem-se à observância dos Estados membros.
“O modelo estruturador do processo legislativo, tal como delineado em
seus aspectos fundamentais pela Carta da República, impõe-se,
enquanto padrão normativo de compulsório atendimento, à
observância incondicional dos Estados membros.

As regras básicas do processo legislativo federal são de absorção
compulsória pelos Estados membros em tudo aquilo que diga respeito
- como ocorre às que enumeram casos de iniciativa legislativa
reservada - ao princípio fundamental de independência e harmonia
dos poderes, como delineado na Constituição da República.

Essa orientação - malgrado circunscrita em princípio ao regime dos
poderes constituídos do Estado membro - é de aplicar-se em termos
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 exemplo da
área de iniciativa reservada do executivo ou do judiciário: é o que se
dá quando se eleva ao nível constitucional do Estado membro
assuntos miúdos do regime jurídico dos servidores públicos, sem
correspondência no modelo constitucional federal, como sucede, na
espécie, com a equiparação em vencimentos e vantagens dos
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membros de uma carreira - a dos Procuradores Autárquicos - aos de
outra - a dos Procuradores do Estado: é matéria atinente ao regime
jurídico de servidores públicos, a ser tratada por lei de iniciativa
reservada ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, c)” (Adin
nº 1434/SP - São Paulo, publicada em 25/2/200).

Entre outros julgados, a Suprema Corte assim se manifestou: “No
mérito, já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de que,
também em face da atual Constituição, as normas básicas da Carta
Magna Federal sobre processo legislativo, como as referentes às
hipóteses de iniciativa reservada, devem ser observadas pelos
Estados membros. Assim, não partindo o dispositivo constitucional
estadual ora atacado da iniciativa do Governador, e dizendo respeito a
vantagens a ser concedidas aos servidores públicos civis, foi ofendido
o artigo 61, 1º, II, “c”, da Carta Magna Federal. Ação Direta que se
julga procedente para declarar-se a inconstitucionalidade do 1º do art.
29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte” (Adin nº
1.730/RN - Rio Grande do Norte, julgada em 5/2/2003).

Em outra Adin, julgada em 13/2/2003, a Suprema Corte, em decisão
unânime, assentou que “a Constituição Estadual e suas Emendas
devem igualmente observar os princípios constitucionais federais da
independência dos poderes e da reserva de iniciativa de lei”(Adin nº
2393/AL - Alagoas).

Por outro lado, a Lei Maior atribui competência privativa à União
para legislar sobre seguridade social, que se compõe da previdência
social, da assistência social e da proteção e defesa da saúde, “ex vi”
do art. 22, inciso XXIII. Exceção à regra, o art. 24, inciso XII,
estabelece a competência concorrente entre a União, os Estados e o
Distrito Federal para legislar sobre previdência social, proteção e
defesa da saúde.

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União se
limita a estabelecer normas gerais, outorgando-se aos Estados e ao
Distrito Federal a competência para complementar a norma geral, ou,
na ausência desta, a competência legislativa plena, conforme prevê os
§§ 1º, 2º e 3º do citado art. 24. Finalmente, o § 4º desse artigo
preceitua que a superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
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Ao tratar dessa repartição de competência federativa na
Constituição Federal, o eminente constitucionalista José Afonso da
Silva assim leciona“ o que os Estados e o Distrito Federal não podem
fazer é legislar sobre o regime geral de previdência social, nem sobre
o regime de previdência privada. São essas que entram na
competência privativa da União, que também pode legislar sobre a
previdência social de seus servidores”( “Comentário Contextual à
Constituição”, Malheiros Editores, 2006, 2ª edição, p. 280).

De todo o exposto, pode-se concluir que, de acordo com esse
conjunto de regras, é facultado aos Estados legislar, por meio de lei
complementar, sobre as atividades de risco, limitando-se seus
servidores, em obediência ao padrão normativo delineado pela
Constituição da República, suplementando a norma federal ou
regulamentando-a plenamente.

Registre-se, por ser oportuno, que até o presente momento ainda
não foram editadas as leis complementares federais a que se refere o
citado § 4º do art. 40.

Pelas razões expostas, faz-se necessário apresentar um substitutivo
à proposição em tela, apresentado na conclusão, conformando o
disposto no art. 38 da Constituição Estadual aos preceitos impostos
pela Constituição Federal.

Pela mesma razão, esse substitutivo também modifica a redação do
§ 1º do art. 36 da Constituição mineira. Com efeito, o referido
dispositivo menciona o exercício de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas, a serem estabelecidas em lei complementar
federal. A propósito, ressaltamos, novamente, os comentários do Prof.
José Afonso da Silva sobre a matéria, asseverando que “é razoável
pensar que a lei complementar vai incluir as atividades penosas,
insalubres e perigosas, que são as mais suscetíveis de prejudicar a
saúde e a integridade física” (obra citada, p. 362).

Finalmente, por ser oportuno, ressaltamos que o Chefe do Poder
Executivo encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar nº
20/2007, publicado no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007, que “dispõe
sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil”, objetivando
tratar da matéria à luz dos preceitos constitucionais pertinentes.

Conclusão
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Concluímos, portanto, pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá nova redação ao § 1º do art. 36 e ao parágrafo único do art. 38

da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º do art. 36 da Constituição do Estado passa a ter a

seguinte redação:
“Art. 36 - (...)
§ 1º - As exceções ao disposto no inciso III, alíneas “a” e “c”, no caso

de servidores portadores de deficiência, que exerçam atividades de
risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, serão as
estabelecidas em lei complementar ”.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 38 da Constituição do Estado
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 38 - (...)
Parágrafo único - Lei complementar estabelecerá os requisitos e

critérios para a concessão de aposentadoria aos servidores policiais
civis que exerçam atividades de risco ou cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição
Federal.”.

Art. 3º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Zé Maia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 27/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 27/2007, do Deputado Ivair Nogueira, assegura
aos portadores de deficiência visual o direito de receber os boletos de
pagamento de suas contas de água, energia elétrica e telefonia
confeccionados em braile.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
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Previdência e da Ação Social.
Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para, nos termos

do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, ser analisado
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O projeto em epígrafe tem como escopo assegurar ao deficiente

visual o acesso pessoal e direto aos valores referentes ao pagamento
dos boletos correspondentes às tarifas de suas contas de água,
energia elétrica e telefonia. Para isso, é imprescindível que o cidadão
portador de deficiência visual disponha do meio adequado para
conhecer o valor de suas obrigações pecuniárias para com a
administração pública, em face do usufruto de um serviço público por
ela prestado ou posto à sua disposição, seja diretamente, seja por
meio de concessionárias prestadoras desses serviços.

Assim, de acordo com o projeto, o portador de deficiência visual
poderá solicitar o recebimento de boletos confeccionados em braile à
empresa prestadora do serviço, que fará seu credenciamento.

Nos termos do art. 24, inciso XIV, da Constituição da República,
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 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.

Ademais, não encontramos óbice jurídico que impeça o legislador
estadual de deflagrar o processo legislativo no caso em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 27/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 348/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.092/2005,
“determina que as embalagens e os tubos de cremes dentais
contenham informações específicas no âmbito do Estado de Minas
Gerais e fixa outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, o projeto de lei foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe-nos, preliminarmente, emitir parecer sobre sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 1º da proposta, as embalagens e os tubos de

creme dental fabricados no Estado de Minas Gerais, além das
orientações sobre como escovar os dentes, deverão conter a seguinte
advertência: “Mantenha fora do alcance das crianças. Crianças
menores de seis anos devem ter supervisão do adulto e usar uma
pequena quantidade de creme dental. Não ingerir”.

O art. 2º do projeto cuida das sanções e estabelece que a não-
observância do disposto na lei implica na incidência de multas de
1.000 e de 2.000 Unidades Fiscais de Referência - Ufirs -, aplicadas
aos fabricantes do produto. Em caso de reincidência, a multa será de
4.000 Ufirs.

De acordo com o art. 3º, as despesas decorrentes da aplicação da
lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas
no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. A regra parece
inócua, uma vez que a proposta, pelo conteúdo que encerra,
dificilmente provocará despesas públicas.

Na justificação do projeto, o autor mostra que o flúor é usado de
forma ampla para a prevenção da cárie, o que aumenta a chance de
ingestão excessiva e de conseqüente intoxicação, que, em situações
mais graves, pode causar até morte. Isso mostra, segundo ele, que é
necessário ampliar o controle sobre o uso dos produtos fluoretados.
Argumenta que, a exemplo de qualquer outra medicação, as
preparações de fluoreto devem ser prescritas em embalagens
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inacessíveis às crianças e que os pais devem ser instruídos sobre a
toxicidade do flúor.

Embora o Estado detenha competência suplementar em matéria de
saúde e de defesa do consumidor, à vista do disposto no art. 24 da
Constituição da República, e não haja vício de iniciativa, conforme se
observa da leitura do art. 66 da Constituição do Estado, observa-se
que a medida tencionada desafia o princípio da razoabilidade, inserto
no § 1º do art. 13 da Carta estadual, bem como o princípio
autonômico, previsto no art. 18 da Lei Maior. Isso porque a proposta
obriga unicamente a inserção da advertência nas embalagens de
produtos fabricados em Minas Gerais, não fazendo menção às
embalagens de produtos fabricados em outros Estados da Federação
ou em outros países. Nada adiantará impor restrições que só atingirão
um resultado parcial.

Esse problema, ademais, serve para mostrar que o assunto em
pauta não deve ser tratado pelo poder público regional, tampouco
local, mas deve sê-lo em nível nacional. Norteia o sistema
constitucional de repartição de competências o princípio da
predominância dos interesses. Assim, matéria de predominante
interesse nacional, como na espécie em exame, fica a cargo da
legislação ou da ação administrativa federais. Se o Estado legisla
sobre o tema, ocorre ofensa à autonomia política da União.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 348/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves - Hely
Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 359/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, do Deputado Durval Ângelo e resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.754/2006, determina a
instalação de sinalização educativa em rodovias da malha viária
estadual, rodovias delegadas e rodovias federais sob a administração
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do Estado.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da proposição.

Fundamentação
O art. 1º do projeto determina a instalação de sinalização educativa

que faça alusão ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual
de crianças e adolescentes bem como à erradicação do trabalho
infantil, nas rodovias estaduais, nas delegadas e nas federais sob a
administração do Estado. O art. 2º traz os dizeres que a referida
sinalização deve conter:“A exploração sexual de crianças e
adolescentes é crime. Denuncie - 0800 31 11 19 - Disque Direitos
Humanos-MG” e “A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie -
0800 31 11 19 - Disque Direitos Humanos-MG”.

O art. 3º da proposta estabelece que os demais aspectos da
sinalização de que trata o projeto serão definidos, em conjunto, pela
Subsecretaria de Direitos Humanos e pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG. Quanto a essa
regra, é patente o vício de iniciativa, nos termos da alínea “e” do inciso
III do art. 66 da Constituição do Estado.

O Estado tem competência para legislar sobre a matéria, pois,
segundo determina o inciso XV do art. 24 da Constituição da
República, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre a proteção à infância e à juventude. Nesse
plano, o Estado fixa normas suplementares da legislação federal, caso
típico do conteúdo normativo em exame.

Em regra, também não há que se falar em vício de iniciativa, à luz
do disposto no art. 66 da Constituição do Estado. Afinal, embora se
prescrevam ações a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo, à
exceção do disposto no art. 3º, conforme foi aludido, nenhum
comando está sendo especificamente dirigido aos órgãos que
integram a estrutura administrativa desse Poder. Além disso,
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conforme o disposto no art. 4º, as despesas decorrentes da aplicação
da lei correrão por conta da dotação orçamentária do DER-MG, de
modo que não há criação de despesa para o erário estadual. Somente
se houver dotação orçamentária, é que se tornará imperiosa a
concretização dos comandos da proposta.

Do ponto de vista do conteúdo, observa-se amparo constitucional
cristalino. O art. 227 da Constituição da República diz que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Já o § 4º
do mesmo artigo determina que a lei punirá severamente o abuso, a
violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 359/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 493/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº

493/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.151/2005, “dispõe sobre a obrigatoriedade, nos hospitais da rede
pública estadual, da instalação de pontos com solução anti-séptica e
placas de orientação para a prevenção de infecções hospitalares”.

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.
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Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga os hospitais da rede pública do

Estado a instalarem, em suas dependências, pontos com solução anti-
séptica e placas de orientação sobre a importância de se lavarem as
mãos sempre que for necessário manter contato físico com um
paciente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto sob comento foi
analisado detalhadamente na legislatura passada, no tocante ao juízo
de admissibilidade, ocasião em que a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu seu parecer, cujos argumentos jurídicos passamos a
reproduzir nesta peça opinativa.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto no inciso XII do art. 24 da Carta da República,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa
da saúde.

No que concerne à iniciativa, nada há que impeça esta Casa de
deflagrar o processo legislativo, porquanto inexiste norma
constitucional instituidora de reserva nesse aspecto com relação à
matéria objeto da proposição. No entanto, a proposição encontra
óbices de natureza jurídico-constitucional, como passaremos a
explicar.

Com a Constituição da República de 1988, a assistência à saúde
sofreu significativas mudanças, e a saúde passou a ser reconhecida
como uma questão de relevância pública e um direito dotado de tal
abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistencial. As
referidas mudanças foram consubstanciadas na Lei nº 8.080, de
19/9/90, a Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes, enfatizando o
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços de saúde.

Em seu art. 15, a Lei Orgânica da Saúde define as atribuições
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comuns a serem exercidas pela União, pelos Estados e pelos
Municípios. O art. 17, por sua vez, estabelece a competência dos
Estados na gestão do SUS em seus territórios, enumerando as
atribuições de formulação e execução de políticas públicas de saúde e
de coordenação, acompanhamento, apoio e controle das atividades
nesse setor. Segundo o inciso IX desse artigo, a identificação de
estabelecimentos hospitalares de referência e a gestão de sistemas
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional, são
atribuições previstas no âmbito estadual.

Em consonância com o que preconiza a Carta Federal e a Lei
Orgânica da Saúde, foi editada a Lei nº 13.317, de 24/9/99, que
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Conforme
dispõe o art. 88 desse código “os estabelecimentos de saúde que
prestam serviços em regime de internação manterão comissão e
serviço de controle de infecção hospitalar, cuja implantação,
composição e eventuais alterações serão comunicadas à autoridade
sanitária competente, municipal ou estadual”. O referido dispositivo,
em seus §§1º, 2º e 3º, dispõe, ainda, sobre a definição de controle de
infecção hospitalar – que é entendido como um programa e um
conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com
vistas à redução da incidência e da gravidade dessas infecções; sobre
a necessidade de notificação às autoridades competentes da
ocorrência de caso de infecção hospitalar e sobre a necessidade de
implementação do controle de infecção nos estabelecimentos
ambulatoriais que possam disseminar infecções.

Em 30/3/93, foi editada, no Estado de Minas Gerais, a Lei nº 11.053,
“que estabelece a obrigatoriedade do desenvolvimento de programas
de controle da infecção hospitalar”, antecipando-se à iniciativa do
Governo Federal em editar norma geral sobre a matéria.

A propósito da matéria, em janeiro de 1997, o Presidente da
República sancionou a Lei nº 9.431, que “dispõe sobre a
obrigatoriedade de manutenção de programa de controle de infecções
hospitalares pelos hospitais do país”. A referida norma, em seu art. 1º,
“caput”, obriga os hospitais do País a manterem Programa de Controle
de Infeções Hospitalares - PCIH.

Diante do comando da lei federal mencionada, que adquire o caráter
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de norma geral à luz do art. 24, II, da Carta Magna, entendemos que o
projeto em tela invade a esfera de abrangência dessa norma geral,
que atribui aos próprios hospitais do País a tarefa de desenvolver
seus programas de controle de infecção hospitalar.

No âmbito do Estado, os programas de controle de infecção deverão
orientar-se conforme as diretrizes estabelecidas na lei estadual
mencionada, na lei federal e nas portarias editadas pelo Ministério da
Saúde sobre a matéria.

Com esses objetivos, o Ministério da Saúde baixou a Portaria nº
2.616 de 12/5/98, tendo em vista que as infecções hospitalares
constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e
sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da
assistência hospitalar, de vigilância sanitária e outras, tomadas no
âmbito do Estado, do Município e de cada hospital. Considerou-se,
também, que, no exercício da atividade fiscalizadora, os órgãos
estaduais de saúde deverão observar, entre outros requisitos e
condições, a adoção, pela instituição prestadora de serviços, de meios
de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes,
clientes, pacientes e dos circunstantes, conforme dispõe o art. 2º,
inciso IV, do Decreto nº 77.052, de 19/1/76. Por último, levou-se em
consideração o fato de que os avanços técnico-científicos que
implementam a melhoria da qualidade da assistência à Saúde
reduzem esforços, problemas, complicações e recursos. O art. 1º da
mencionada portaria expediu, na forma dos Anexos I, II, III, IV, e V, as
diretrizes e as normas para a prevenção e o controle das infecções
hospitalares.

Os referidos anexos dispõem sobre o Programa de Controle de
Infecção Hospitalar - PCIH. O Anexo IV estabelece normas para a
lavagem das mãos, definindo-a como “a fricção manual vigorosa de
toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão detergente,
seguida de enxágüe abundante em água corrente”. De acordo com a
portaria, na decisão para a lavagem das mãos com uso de anti-
séptico, deve-se considerar o tipo de contato, o grau de
contaminação, as condições do paciente e o procedimento a ser
realizado. A lavagem das mãos é recomendada nos casos de
realização de procedimentos invasivos, prestação de cuidados a
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pacientes críticos e contato direto com feridas ou dispositivos tais
como cateteres e drenos. Devem ser empregados recursos e medidas
com o objetivo de incorporar a prática da lavagem das mãos em todos
os níveis de assistência hospitalar.

Já o Anexo V da Portaria nº 2.616, de 1998, sob o título de
Recomendações Gerais, prevê que a utilização dos anti-sépticos,
desinfetantes e esterilizantes seguirá as determinações da Portaria nº
15, de 23/8/88, da Secretaria de Vigilância Sanitária - SVS -, do
Ministério da Saúde. Além disso, a norma determina que as regras de
limpeza, desinfecção e esterilização são aquelas definidas pela
publicação, do Ministério da Saúde, “Processamento de Artigos e
Superfícies em Estabelecimentos de Saúde”, 2ª edição, 1994.

De acordo com o art. 6º da Portaria nº 2.616, de 1998, o
mencionado regulamento deve ser adotado em todo o território
nacional pelas pessoas jurídicas e físicas, de direito público e privado,
envolvidas nas atividades hospitalares de assistência à saúde.

Vê-se, pois, que o uso deste ou daquele produto para desinfecção
constitui matéria de natureza técnica, sujeita às modificações
impostas pelo avanço tecnológico, que ocorre cada vez com maior
rapidez e de maneira mais especializada. Matérias como a do projeto
em análise não se coadunam com a natureza genérica e perene que
caracteriza a lei no seu sentido estrito. É nessas situações que os atos
administrativos regulamentadores encontram a sua verdadeira e única
aplicação. Decretos e portarias, nesse caso, são os instrumentos
próprios para disciplinar tais questões.

Essas são, portanto, as razões que embasam a análise desta
Comissão. A ausência de razoabilidade da proposição em estudo lhe
confere a eiva de inconstitucionalidade, uma vez que o seu objeto
extrapola a seara das matérias próprias da lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 493/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 498/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.961/2004, a proposição em
epígrafe “veda a cobrança, pelas concessionárias de telefonia fixa e
móvel, de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza e a
qualquer título, e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A instituição da assinatura básica pelas empresas prestadoras dos

serviços de telefonia fixa tem gerado controvérsias de toda ordem,
existindo um número significativo de ações, nas mais diversas
instâncias do Poder Judiciário, em que os consumidores postulam o
reconhecimento do caráter abusivo dessa cobrança.

A proposta em análise pretende colocar fim a essa polêmica,
proibindo, no âmbito do Estado, a cobrança, pelas concessionárias do
serviço, de quaisquer valores a título de assinatura básica, passando
as empresas a ser remuneradas pelo consumo medido, que
corresponde, exatamente, aos serviços que prestam.

Conforme consta na fundamentação do projeto, o sistema é
remunerado pelo regime de tarifas, não havendo razão que possa
justificar a imposição aos usuários da telefonia de uma cobrança que
não tenha como contrapartida a efetiva prestação do serviço.

O Projeto de Lei nº 1.961/2004, cujo conteúdo é idêntico ao do
projeto em análise, tramitou nesta Casa, na legislatura passada.
Entretanto, em razão de perda de prazo regimental, esta Comissão de
Constituição e Justiça não emitiu parecer sobre a matéria.

Todavia, em que pese à importância do projeto, deparamos com
óbices de natureza constitucional, conforme veremos adiante.

Os serviços de telecomunicação, entre os quais se insere a telefonia
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fixa, são de competência privativa da União e podem ser explorados
por meio de autorização, concessão ou permissão, segundo dispõe o
art. 21, XI, da Constituição da República.

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da
União, conforme determina o art. 22, IV, da Carta Maior.

O art. 175 do diploma constitucional determina, para a hipótese da
prestação de serviços sob o regime de concessão, conforme ocorre
no caso em tela, que a lei disponha sobre o regime das empresas
prestadoras dos serviços, o caráter especial dos contratos e da
prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão, como também sobre os direitos dos usuários, a política
tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado.

A norma a que se refere o texto constitucional é lei federal, já que a
prestação do serviço de telefonia é atribuída à União.

É importante observar que o Estado de Santa Catarina editou a Lei
nº 11.908, de 2001, que, tal como o projeto de lei em tela, trata da
assinatura básica ou taxa mínima pela disponibilidade do serviço de
telefonia. O Governador daquele Estado ajuizou, no Supremo Tribunal
Federal - STF -, a Ação Direta de Institucionalidade nº 2.615-1,
contestando a constitucionalidade da lei, por afronta ao art. 21, XI, e
ao art. 22, IV, da Constituição da República.

O STF, em decisão proferida em 22/5/2002, deferiu medida liminar
para suspender a eficácia da referida lei. A Corte Constitucional
entendeu que a lei estadual “detalha forma e condições de cobrança
em matéria de telecomunicações”, tendo invadido a competência
privativa da União para legislar sobre o assunto.

O julgamento do mérito da ação ainda não foi concluído, mas, em
3/3/2005, foram proferidos votos pela procedência integral da ação.
Votaram dessa forma o Ministro Eros Grau, que relata a matéria, e os
Ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Carlos Velloso. O
julgamento ainda não foi concluído em razão da falta do voto do
Ministro Carlos Britto, que solicitou vista dos autos.

É importante observar que o STF, na ADI nº 3.533-9, julgou
inconstitucional a Lei Distrital nº 3.596, de 2005, que impunha às
empresas de telefonia fixa a obrigação de instalar contadores de pulso
em cada ponto de consumo do referido serviço. A Corte Constitucional
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entendeu que a lei distrital, ao criar obrigação não prevista nos
contratos de concessão de serviço público de telefonia, tratou de
matéria de competência da União. O STF não acatou a tese de que a
matéria encontra-se inserida no Direito do Consumidor.

Sobre o assunto, aduziu a Ministra Cármem Lúcia, em seu voto no
julgamento da ADI nº 3.533-9:

“Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do
usuário decorrentes ou havidos em virtude da prestação dos serviços
públicos devem ser cuidados pelo ente titular de cada um deles no
que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em cujas
cláusulas são definidas as obrigações das partes. De se notar que a
fiscalização do cumprimento do contrato, aí incluída aquela para o fim
de garantir direitos constitucionais, como os dos usuários-
consumidores do serviço, não é faculdade, mas dever do ente
administrativo competente.

A legislação distrital macula-se, portanto, pelo vício decorrente da
intromissão em competência que lhe é alheia e, portanto, vedada,
quando elabora normas sobre tema que não lhe é entregue
constitucionalmente para ser cuidado.

A Constituição outorga a cada um dos entes a titularidade de
serviços públicos, que ao serem prestados, têm de submeter-se ao
regramento, à fiscalização e à direção do poder concedente. No caso
da telefonia, como afirmado pelo nobre Ministro Relator, o ente
concedente é a União.

Os serviços de telefonia são tidos como federais por opção do
constituinte nacional. As relações havidas por sua prestação ou dela
decorrentes e pelo seu uso pelo administrado submetem-se à
legislação nacional e federal, certamente.

A repartição de competências constituicionais quanto aos serviços
respeita, também, ao princípio da autonomia das entidades federadas,
uma das quais, nos termos do art. 18 da Constituição da República, é
a União. Nem poderia essa pessoa política cuidar das relações de
consumo dos serviços públicos havidos em cada uma das entidades
estaduais e distritais, nem poderia dar-se o inverso.

Ao cuidar da telefonia, a União estabelece as formas de atuação dos
seus concessionários (Leis nºs 8.987/95 e 9.472/97) e, nos contratos,
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nos termos do art. 175, parágrafo único, as condições de fiscalização
do quanto lhe é exigido.

A Lei Distrital em questão, ao definir as normas de obrigações a
serem levadas a efeito pelas concessionárias federais, intervém no
contrato firmado entre a União e as suas concessionárias e define
novas tarefas para essas, que têm como contratante outro que é o
ente federal.

Não posso concluir, portanto, ser constitucionalmente possível que
um ente não participante da concessão possa impor – por definição
legal genérica – a uma das partes do contrato de concessão, de que é
parte outra pessoa política, obrigações, ainda ao argumento de que
tanto se daria para o bem do consumidor.

Até porque, se tanto fosse possível, a concessão não teria
tratamento igual para todos os usuários (que ficariam a depender de
outros entes que não o titular do serviço) e, ainda, a concessão não se
completaria entre as pessoas que comparecem, formalmente, ao
contrato”.

Finalmente, o STF também concluiu o julgamento da ADI nº 3.322-1,
que contestava a constitucionalidade da Lei nº 3.426, de 2004, do
Distrito Federal, que trata da obrigatoriedade da discriminação de
informações na fatura de cobrança do serviço de telefonia. O STF
conclui que a matéria se insere no rol de competência legislativa
privativa da União, já que está regulando serviço de telecomunicação.
Por entender que a lei distrital ofende os arts. 21, XI, 22, IV, e 175,
parágrafo único, I, II e III, da Constituição da República, o STF julgou
procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 498/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 747/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em
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epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
158/2003, “estabelece normas específicas para o licenciamento de
Estação Rádio-Base - ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e
fixa e equipamentos”.

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.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 747/2007, sobre o qual ora nos debruçamos,

tramitou nesta Casa na forma dos Projetos de Lei nºs 1.425/2001 e
158/2003. Pretende estabelecer que a construção, a instalação, a
localização e a operação de ERBs de telecomunicações que operem
na faixa de 100kHz a 300GHz, com estrutura em torre e similar,
obedecerão às determinações que define e dependerão de prévio
licenciamento ambiental junto ao Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

A proposição exclui da exigência as antenas transmissoras de rádio
e televisão; radiocomunicadores de uso exclusivo das Polícias Militar
e Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do controle de tráfego
e de ambulâncias; radares militares e civis com propósito de defesa
ou controle de tráfego aéreo e produtos comercializados como bens
de consumo, tais como fornos de microondas e brinquedos de
controle remoto.

ERBs são equipamentos que fazem a conexão entre os telefones
celulares e a companhia telefônica ou, mais precisamente, a Central
de Comutação e Controle - CCC. A telefonia celular funciona por meio
de ondas eletromagnéticas que permitem a comunicação entre os
aparelhos móveis e as antenas localizadas no topo dessas ERBs.
Assim, são essas estações fundamentais para a telecomunicação nos
dias atuais.

Estudos técnicos apontam para a existência de sérios riscos ao meio
ambiente e à própria vida das pessoas dentro de determinado raio de
ação das ondas eletromagnéticas emitidas pelas citadas estações. O
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problema se torna maior quando a localização e funcionamento se
dão em áreas próximas a hospitais, escolas, creches e zonas de
proteção ambiental.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
matéria, não encontrando nenhum óbice de natureza jurídico-material
à sua tramitação. Contudo, ofereceu substitutivo, que acatamos, com
a finalidade não só de aprimorar a técnica legislativa como também de
aperfeiçoar o projeto, uma vez que retira de seu texto os arts. 2º a 19,
remetendo ao órgão de meio ambiente competente a elaboração dos
critérios técnicos que irão nortear a concessão das Licenças Prévia -
LP -, de Instalação - LI - e de Operação – LO.

Cabe-nos observar que o ponto central da proposição diz respeito à
exigência de licenciamento ambiental para esse tipo de
empreendimento, o qual se faz por meio de Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e Relatório de Impacto Ambiental - Rima -, de
responsabilidade do órgão de meio ambiente competente.

Por fim, saliente-se que a importância da medida torna-se maior
tendo em vista que se encontra em pleno curso o Programa de
Universalização do Acesso aos Serviços de Telecomunicações no
Estado de Minas Gerais - Minas Comunica. Esse Programa, instituído
por meio do Decreto nº 44.474, de 1º/3/2007, após a aprovação, nesta
Casa, da Lei nº 16.306, de 7/8/2006, que cria o Fundo de
Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas
Gerais - Fundomic -, visa a viabilizar o acesso à telefonia móvel em
100% dos Municípios mineiros, até o ano de 2008, com recursos
provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
Segundo informação do governo do Estado
(disponívelemhttp://www.agenciaminas.mg.gov.br/detalhe_noticia.php
?cod_noticia =9173), em 2006 havia 433 Municípios mineiros sem
sinal de telefonia celular, deixando sua população, estimada em
2.500.000 pessoas, à parte das mais modernas tecnologias de
telecomunicação e transmissão de dados, o que prejudica
sobremaneira o seu desenvolvimento. Por isso, é razoável concluir
que, nos próximos 18 meses, haverá substancial implantação de
ERBs no Estado, para a qual o disposto na proposição em análise
poderá muito contribuir.
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Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 747/2007

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Célio Moreira, relator - Paulo Guedes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 752/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em
epígrafe “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, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento tem o propósito de modificar o “caput” do

art. 1º da Lei nº 13.457, de 2000, para adaptá-lo ao ordenamento
constitucional vigente. O preceito que se pretende alterar estabelece
que a pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC -, que
é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, é devida
aos beneficiários na proporção de 50% da remuneração do servidor à
época de seu falecimento.

Na redação proposta para o dispositivo, a Secretaria em questão
continua sendo o órgão responsável pelo pagamento, mas o valor da
pensão por morte desse contribuinte passará a corresponder à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, o que,
em última análise, harmoniza o comando infraconstitucional às
diretrizes consagradas na Constituição da República. Nesse particular,
cumpre destacar que a Comissão de Constituição e Justiça, ao
apreciar a matéria, apresentou a Emenda nº 1, que alterou a redação
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do art. 1º do projeto, de modo a inserir, na parte final do comando, o
limite máximo previsto no art. 40, § 7º, da Lei Maior.

Devido à diferença de valores e limites da pensão por morte
constantes na Constituição e na norma infraconstitucional, torna-se
necessária a atualização da Lei nº 13.457, sob pena de prejudicar os
beneficiários dessa pensão. Tal fato tem levado muitas pessoas a
ingressarem em juízo na expectativa de fazer prevalecer o comando
previsto na Lei Maior, procedimento que não deveria ocorrer se o
dispositivo em apreço estivesse em sintonia com as diretrizes
constitucionais. É exatamente para evitar desgastes e contratempos,
por parte dos beneficiários da pensão por morte, que o “caput” do art.
1º da Lei nº 13.457 deve ser modificado, para manter a coerência do
ordenamento jurídico estatal. Apesar de as antinomias do sistema
normativo serem solucionadas em favor da norma de hierarquia
superior, no caso as disposições constitucionais, não se pode ignorar
que, em muitas situações, os órgãos do poder público, não raramente
e de forma equivocada, aplicam a lei infraconstitucional, o que
acarreta prejuízos para os beneficiários do instituto da pensão por
morte. Conseqüentemente, essas pessoas são levadas a provocar o
Poder Judiciário para a defesa de seus direitos e a correção do
equívoco na interpretação da lei.

Dessa forma, a modificação que se pretende implementar na lei em
comento é oportuna e conveniente aos interesses do Estado e da
coletividade, pois, além de proporcionar congruência no ordenamento
jurídico, evita injustiças contra os beneficiários da referida pensão.

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

752/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 962/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em análise
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“dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - incidentes sobre
automóveis e motocicletas adquiridos por professores da rede
estadual pública de ensino e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 27/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende instituir benefícios de natureza

fiscal, com base no ICMS e no IPVA, para os professores da rede
pública de ensino do Estado.

Segundo o autor do projeto, as medidas propostas têm o objetivo de
fazer justiça aos mencionados professores, que, muitas vezes,
percorrem grande distância para comparecer ao trabalho, sem
perceber uma remuneração a contento nem ajuda de custo para o
transporte.

Em que pese à relevância do projeto, que procura estipular
importantes benefícios para essa categoria de servidores que prestam
relevantes serviços ao Estado, deparamos com óbice de natureza
constitucional que inviabiliza a tramitação do projeto.

Não se inserem na órbita de competência desta Casa Legislativa as
disposições relativas à instituição de benefícios de natureza fiscal com
base no ICMS, os quais são concedidos ou revogados mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, conforme preconiza o
art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República.

Segundo o comando contido no art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Federal, na ausência de lei
complementar que discipline a matéria, prevalece o disposto na Lei
Complementar nº 24, de 7/1/75, cujo art. 1º prescreve o seguinte:

“Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
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Distrito Federal, segundo esta Lei”.
Verifica-se, pois, que a instituição de qualquer benefício de natureza

fiscal que tenha como base o ICMS deve ser conferido por decisão do
Conselho de Política Fazendária - Confaz -, o que, praticamente,
inviabiliza a possibilidade de esta Casa dispor sobre a matéria.

No que tange à isenção do pagamento do IPVA, observa-se que a
proposta não atende os pressupostos exigidos na Lei Complementar
nº 101, de 4/5/2000, que se tornou conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Segundo essa norma, a concessão ou a ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois
exercícios seguintes, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Além dos parâmetros mencionados, a proposta deve demonstrar,
ainda, que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária ou deve estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio de aumento de receita, proveniente de
elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 962/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 964/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Délio Malheiros, obriga as
instituições financeiras a advertir os usuários de seus serviços sobre
fraudes.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária.
Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da proposição.

Fundamentação
De acordo com o art. 1º do projeto em estudo, ficam as instituições

financeiras obrigadas a advertir os clientes sobre as fraudes mais
freqüentes relacionadas ao uso de seus serviços.

Para tanto, estabelece o art. 2º que a instituição financeira deverá,
alternadamente, apresentar informação em destaque junto às
instruções de uso de seus serviços, disponibilizar informação em sua
página na internet ou encaminhar correspondência à residência do
cliente.

O art. 3º, por sua vez, dispõe que os infratores do disposto na lei
ficam sujeitos às sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de
11/9/90, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Na justificação do projeto, o autor mostra que diariamente novas
notícias sobre fraudes envolvendo talões de cheques e cartões de
crédito aparecem na mídia e que golpes desse tipo se tornam cada
vez mais sofisticados. Portanto, julga fundamental que os clientes das
instituições bancárias conheçam as fraudes, para dificultar as ações
dos criminosos. Trata-se, pois, de melhor informar o consumidor para
que tenha o patrimônio devidamente protegido.

Além disso, as instituições financeiras também tendem a ganhar
com essa medida, pois podem ser civilmente responsabilizadas por
prejuízo causado a cliente. Se tais instituições guardam bens ou
recursos alheios, cabe a elas vigiar esse patrimônio, que assegura
seu lucro e sua existência.

Do ponto de vista formal, o Estado tem competência para legislar
sobre a matéria, pois, segundo determina o inciso V do art. 24 da
Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Nesse
plano, o Estado fixa normas suplementares da legislação federal, caso
típico do conteúdo normativo em exame, uma vez que o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor não prescreve obrigação dessa
natureza. Por outro lado, também não há que se falar em vício de
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iniciativa, à luz do disposto no art. 66 da Constituição do Estado.
Finalmente, com o fito exclusivo de aprimorar a redação do art. 1º do

projeto, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 964/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam as instituições financeiras localizadas no Estado

obrigadas a informar os consumidores sobre as fraudes mais
freqüentes no uso de seus serviços bem como sobre os cuidados para
sua prevenção.”.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.045/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.011/2004, altera
a redação do § 3º do art. 13 da Lei nº 14.870, de 16/12/2003, que
dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip - e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão examinar, preliminarmente, os aspectos
jurídico, constitucional e legal da proposição, consoante dispõe o art.
102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto de lei em comento

tramitou nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou detalhadamente a matéria no exercício do controle
preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, somos conduzidos a
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manter, nesta peça opinativa, a mesma diretriz argumentativa utilizada
na ocasião.

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -
são entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que exercem
atividade de interesse público e relacionam-se com o Estado por meio
de termo de parceria, que é o instrumento de cooperação entre as
partes para o alcance de metas definidas no ajuste. Se a entidade
particular atende aos requisitos objetivos estabelecidos na Lei nº
14.870, de 2003, poderá ser qualificada como Oscip pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag. Uma vez obtido o
certificado de qualificação, a organização particular habilita-se a firmar
termo de parceria com o Estado e a receber recursos orçamentários
que propiciem a consecução do fim público correspondente. A
parceria que se estabelece entre essas organizações não
governamentais e o poder público é manifestação de um dos objetivos
básicos da administração pública, que é o fomento à iniciativa privada
de interesse coletivo. Fomentar significa estimular, incentivar a criação
e a proliferação de organizações dessa natureza, que, não obstante o
fato de possuírem personalidade de direito privado, executam serviços
de relevância social.

As Oscips, portanto, são entidades do chamado Terceiro Setor, que
abrange um conjunto de organizações privadas, sem fins econômicos,
que atuam em áreas de interesse social nas suas mais variadas
formas (saúde e educação gratuitas, assistência social, defesa da paz,
da cidadania e da ética, entre outras atividades descritas no art. 4º da
Lei nº 14.870). Trata-se, pois, de entidades privadas de colaboração
administrativa, recém-introduzidas no ordenamento jurídico estadual,
seguindo o modelo federal consagrado na Lei nº 9.790, de 1999, com
algumas adaptações, as quais se enquadram no contexto da reforma
administrativa. Aliás, o objetivo por excelência desse processo de
mudança por que passa a administração consiste na efetivação do
princípio da eficiência, mediante o alcance de resultados satisfatórios
para a coletividade.

De acordo com a sistemática legal em vigor, a celebração do termo
de parceria, independentemente do seu objetivo social, deve ser
precedida de consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas



107

de atuação da entidade, entre outros requisitos constantes no art. 12
da citada lei. Se o parecer do conselho for contrário, isso não impede
a formalização do ajuste por não ter efeito vinculante.

No que diz respeito especificamente à saúde gratuita, que é um dos
objetivos sociais das entidades qualificadas como Oscips, o projeto
em exame tem o escopo de alterar a redação do § 3º do art. 13 da Lei
nº 14.870, de modo a exigir a manifestação prévia do Conselho
Estadual de Saúde para a celebração do termo de parceria. Como
conseqüência natural dessa medida – caso a proposição seja
aprovada -, eventual discordância do citado órgão colegiado inviabiliza
a formalização do ajuste, pois a aprovação do Conselho passará a ser
requisito inarredável para a formação do vínculo jurídico entre o órgão
estatal parceiro e a Oscip.

Apesar da preocupação do autor da proposta com o
aperfeiçoamento da lei estadual relativa às Oscips, especialmente na
área da saúde, o projeto contém vício formal de inconstitucionalidade.
Isso porque, ao estabelecer competência para o Conselho Estadual
de Saúde, órgão da administração direta do Executivo, a proposição
invade o domínio constitucionalmente reservado ao Governador do
Estado para a disciplina da matéria. O art. 66, III, “f”, da Carta mineira
determina explicitamente que a organização dos órgãos da
administração pública é assunto de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo. Assim, ao atribuir competência ao Conselho, o
projeto afronta o preceito supracitado.

Não é demais salientar que as regras de iniciativa privativa são
desdobramentos do clássico princípio da separação de Poderes,
segundo posicionamento pacífico da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.045/2007.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.137/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os
imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.137/2007 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de Centralina dois terrenos urbanos
edificados, cada um com área de 10.000m², doados pelo citado ente
federativo ao Estado, em 1979 e 1985, para a construção de unidades
escolares, o que efetivamente veio a ocorrer.

Com a municipalização do ensino fundamental, o Município assumiu
as Escolas São Januário e Carlos Prates, lá edificadas, ambas em
pleno funcionamento. A transferência de domínio visa a regularizar a
titularidade desses imóveis para que possa melhor administrá-los.

A Constituição do Estado, no art. 18, 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. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. 1º do projeto determina que os imóveis serão
utilizados para que continuem em funcionamento as referidas escolas.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que esses bens reverterão ao patrimônio do Estado se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura 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 1.137/2007.
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Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Lions Clube de Betim pelo transcurso de

seu 40º aniversário de fundação (Requerimento nº 475/2007, do
Deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com a comunidade do Município de Cristina pelo
transcurso do 233º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 497/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Apae de Caxambu pelo transcurso do 15º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 499/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Expocachaça pelo transcurso do 10º aniversário de
sua fundação (Requerimento nº 503/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o BDMG pelo transcurso do 45º aniversário
de sua fundação (Requerimento nº 504/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia,
Vice-Governador do Estado, por ter sido agraciado com a Medalha do
Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo (Requerimento nº
508/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer, membro do
Conselho de Administração da Usiminas, pelo recebimento da
Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo
(Requerimento nº 509/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Waldir Salvador de Oliveira, Prefeito
Municipal de Itabirito, por sua reeleição para o cargo de Presidente da
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig
(Requerimento nº 512/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Waldir Salvador de Oliveira, Presidente
da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -,
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pelo trabalho desenvolvido à frente dessa entidade (Requerimento nº
513/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg -, na pessoa de seu Presidente, Sr. Robson
Braga de Andrade, pelo transcurso do Dia da Indústria (Requerimento
nº 516/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Giobatta Bragagnolo, Diretor-Industrial
do Pastifício Santa Amália S.A., pelo recebimento do prêmio Mérito
Industrial em 2007 (Requerimento nº 517/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Santa Rita de Caldas, na
pessoa do Prefeito Municipal, Sr. Geraldo Donizete de Carvalho, por
ter sido o mais bem avaliado do Estado no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica, calculado pelo MEC (Requerimento nº 518/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Aguinaldo Diniz Filho, Diretor-
Presidente da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira,
pelo recebimento da homenagem Industrial do Ano 2007, conferido
pela Fiemg (Requerimento nº 519/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de aplauso ao Centro de Documentação Científica da Associação
Médica de Minas Gerais - CDC - AMMG - pelas comemorações dos
seus 10 anos de fundação (Requerimento nº 520/2007, do Deputado
Doutor Viana);

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 (Requerimento nº 540/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº 541/2007,
do Deputado Jayro Lessa).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2007
Presidência dos Deputados Roberto Carvalho, João Leite e Doutor

Rinaldo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 29 a 31/2007 -
Projetos de Lei nºs 1.211 a 1.220/2007 - Requerimentos nºs 636 a
644/2007 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Deiró Marra - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo  - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gláucia Brandão -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião  Costa -  Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
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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.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 29/2007
Acrescenta o art. 157-A a Constituição do Estado, que torna a Lei

Orçamentária Anual de execução obrigatória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - A Constituição Estadual passa a vigorar a crescida do

seguinte art. 157-A:
“Art. 157-A - A Lei Orçamentária Anual é de execução obrigatória,

ressalvada a aprovação pela Assembléia Legislativa de autorização
para o cancelamento ou contingenciamento total ou parcial de
dotação.

§ 1° - A autorização de que trata o “caput” deste a rtigo deverá ser
solicitada exclusivamente pelo Governador do Estado até cento e
vinte dias antes do encerramento da sessão legislativa e será
acompanhada de justificativa pormenorizada das razões de natureza
técnica, econômico-financeira, operacional ou jurídica, que
impossibilitem a execução.

§ 2° - A autorização poderá, ainda, ser solicitada a qualquer tempo,
nas situações que afetem negativamente a arrecadação da receita e
de calamidade pública de grandes proporções.

§ 3° - Em qualquer das hipóteses, as solicitações t ramitarão na
Assembléia Legislativa em regime de urgência.

§ 4° - Não havendo deliberação da Assembléia Legisl ativa no prazo
de trinta dias a autorização será considerada aprovada.

§ 5° - A não-execução de programação orçamentária, nas condições
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previstas neste artigo, implica em crime de responsabilidade.”.
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua

promulgação, produzindo efeitos à partir do primeiro dia útil do ano
subseqüente.

Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Gustavo Valadares - Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - Fábio Avelar -

Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento - Dalmo Ribeiro Silva - José
Henrique - Durval Ângelo - Leonardo Moreira - João Leite - Carlos
Pimenta - Paulo Cesar - Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes -
Sebastião Helvécio - Eros Biondini - Lafayette de Andrada - Alencar
da Silveira Jr. - Vanderlei Jangrossi - Sargento Rodrigues - Maria
Lúcia Mendonça - Sávio Souza Cruz - Padre João - Luiz Tadeu Leite -
Célio Moreira - Arlen Santiago - Luiz Humberto Carneiro - Zezé
Perrella - Neider Moreira.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por
objetivo tornar de execução obrigatória a Lei Orçamentária Anual
aprovada pela Assembléia Legislativa. Existe inegável consenso e
forte sentimento, no âmbito do Legislativo e também da sociedade
como um todo, da necessidade de se realizarem alterações nas
regras constitucionais relacionadas com as matérias orçamentárias.

Assim, buscando respaldar o sentimento de mudanças, na
oportunidade, apresento à consideração dos nobres Deputados, com
o apoiamento constitucional e regimental, esta proposta de emenda à
Constituição. Com ela buscamos inserir no texto da Lei Maior Estadual
princípios e regras que coíbam a ditadura do Poder Executivo em
matéria orçamentária e, ao mesmo tempo, prestem-se ao
aperfeiçoamento do processo orçamentário mineiro.

Uma das atribuições mais relevantes do Parlamento consiste na
aprovação da Lei Orçamentária Anual, que baliza os gastos do
governo no exercício a que ela se refere. Na concepção moderna de
orçamento, essa lei adquire ainda mais relevância, na medida em que
representa o programa de trabalho do governo, onde são listadas
todas as ações que têm em vista suprir as carências e realizar as
aspirações da sociedade. Tais ações consubstanciam-se em objetivos
e metas da administração pública.

Essa interação do orçamento com o planejamento resulta essencial,
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na medida em que adequa as demandas da sociedade às
disponibilidades de fontes de financiamento. A eficácia dessa
interação, entretanto, depende, pelo menos, de duas condições que
nos parecem relevantes: 1) que o programa de trabalho seja
implementado já nos primeiros dias do exercício financeiro; e 2) que
esse mesmo programa de trabalho seja integralmente posto em
execução, salvo circunstâncias especiais.

Nossas leis orçamentárias, da maneira como vêm sendo postas em
prática, não passam de uma grande ficção. Pouco, ou nada, valem os
esforços de mobilização dos órgãos competentes para montagem de
um projeto coerente a ser encaminhado a Assembléia Legislativa. O
tempo despendido pelas lideranças partidárias em intermináveis
negociações para conciliar os justos e legítimos pleitos das bancadas
com assento na Assembléia mineira, não é levado em consideração
pelos governos na hora de executar a programação orçamentária
aprovada. É até compreensível e aceitável que as autoridades
econômicas primem pelo uso do poder discricionário para ajustar a
programação do orçamento aos meios disponíveis para executá-la.
Entretanto, quando o uso dessa faculdade transforma em arbitrário o
poder discricionário ela realmente se torna insuportável.

Na sua origem, as leis orçamentárias constituem instrumento de
controle político do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. É do
Poder Legislativo a competência privativa para autorizar, em nome da
sociedade, o Poder Executivo a arrecadar as receitas, criadas em lei,
e a realizar as despesas necessárias ao funcionamento dos serviços
públicos e outras que visem ao bem-estar coletivo. Logo, o programa
de trabalho do governo consubstanciado na Lei Orçamentária Anual,
em vez de apresentar uma visão unilateral, expressa no documento
encaminhado pelo Poder Executivo, deve ser temperado com
componente que consigne a visão do Poder Legislativo, refletindo, no
conjunto, o compromisso dos Poderes com o Estado.

Em razão das distorções observadas está sendo sugerido, nesta
proposição, a criação de mecanismo para explicitar a natureza
mandatória da Lei Orçamentária Anual e, assim, suprir eventual
lacuna que dá ensejo a interpretação distorcida da lei, como vem
ocorrendo. Naturalmente, não poderíamos deixar de reconhecer que
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uma série de fatores impedem o Poder Executivo de implementar esta
ou aquela programação. Um ciclo de conjuntura adversa que frustre
as expectativas de arrecadação ou uma situação de calamidade
pública de grandes proporções poderão suscitar a adequação da
execução orçamentária. Nessas hipóteses, a proposta prevê que o
Poder Executivo poderá enviar a Assembléia Legislativa solicitação de
autorização para proceder o cancelamento ou o contingenciamento,
total ou parcial, de dotações orçamentárias, devendo ficar expressas
na solicitação as justificativas, de natureza técnica, econômico-
financeira, operacional ou jurídica, da impossibilidade de execução da
programação. É evidente que, em sendo procedentes as razões
alinhadas, a Assembléia Legislativa jamais se furtará em conceder o
seu “referendum”. Esta Casa sempre agiu e agirá em benefício do
povo mineiro. A solicitação, entretanto, deverá ser formulada com
antecedência razoável do término do exercício financeiro, para que,
em sendo a autorização negada pelo Congresso, haja tempo hábil
para a realização dos procedimentos administrativos que a lei exige,
com vistas à implementação das ações. Por isso, está sendo
proposto, como limite máximo, o prazo de 120 dias, antes do
encerramento da sessão legislativa. Observe-se que nessa matéria a
Assembléia não poderá se omitir, haja vista que não havendo
deliberação no prazo de 30 dias, a solicitação é tida como aprovada.

Como a eficácia da norma deve estar sempre associada a uma
cominação legal, a proposta contempla sanção para as hipóteses de
seu descumprimento. Assim, o desrespeito à regra constitucional
caracteriza crime de responsabilidade. O que se tem em mira é
restabelecer o equilíbrio entre os Poderes. As deliberações de um
deles não poderão ser anuladas pelo outro.

Cabe realçar que executar uma programação não tem aqui,
necessariamente, o significado de concluir uma obra ou serviço, nem
de exaurir uma dotação autorizada;executar uma programação
significa dar andamento às ações, no ritmo que as circunstâncias
ditarem, para a obtenção de um bem ou serviço, sem descurar dos
princípios básicos de eficiência e da eficácia no emprego dos recursos
públicos.

Para finalizar, lembro que foi mantida a atual possibilidade
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constitucional de edição de projetos de leis de créditos adicionais
(suplementar e especial), vez que esses instrumentos estão de acordo
com as prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo de participar
da elaboração da peça orçamentária.

Diante da importância e relevância da proposição apresentada, peço
aos ilustres colegas Deputados, apoio na aprovação desta proposta
de emenda à Constituição, que visa a valorização do Legislativo
Estadual e o ordenamento das regras orçamentárias.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30/2007
Altera os §§ 1º e 3º e acrescenta o § 4º ao art. 72 da Constituição do

Estado, que dispõe sobre as leis delegadas, elaboradas pelo
Governador do Estado, por solicitação à Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Os §§ 1º e 3º do art. 72 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 72 - (...)
§ 1º - Não podem constituir objeto de delegação:
I - os atos de competência privativa da Assembléia Legislativa;
II - a matéria reservada a lei complementar;
III - a legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério

Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, a carreira e
garantia de seus membros, bem como carreira e remuneração dos
servidores de suas Secretarias;

IV - a legislação sobre carreira e remuneração dos servidores
públicos efetivos;

V - a criação, extinção ou transformação de entidade da
administração indireta;

VI - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos;
VII - nenhuma alteração que implique em aumento de despesa.
§ 2º - (...)
§ 3º - A resolução que autorizar a elaboração de leis delegadas

determinará seu encaminhamento à Assembléia Legislativa para
homologação, parcial ou total, ou para rejeição.

§ 4º - As leis delegadas, como proposições legislativas, tramitarão
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em conformidade com o § 1º do art. 69.”.
Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

promulgação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Weliton Prado - Vanderlei Jangrossi - Antônio Genaro - Paulo

Guedes - Maria Lúcia Mendonça - Getúlio Neiva - Dimas Fabiano -
Arlen Santiago - Ademir Lucas - Hely Tarqüínio - Dalmo Ribeiro Silva -
Eros Biondini - Gustavo Valadares - André Quintão - Zezé Perrella -
Elisa Costa - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Leonardo Moreira -
Ivair Nogueira - Doutor Rinaldo - Padre João - Jayro Lessa -
Rosângela Reis - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Durval
Ângelo - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

Justificação: A lei delegada, em consonância com o art. 72 da
Constituição Estadual, é o ato normativo elaborado pelo Governador
do Estado, após autorização concedida pela Assembléia Legislativa e
dentro dos limites por ela impostos.

Quanto ao conteúdo e eficácia, ela é considerada um ato primário,
pois deriva imediatamente da Constituição, embora por ela
condicionado, e estabelece normas que se situam no primeiro nível de
eficácia, enumerando situações em que a delegação não pode ser
concedida.

Assim, a lei delegada deve encontrar-se em patamar de igualdade
com as demais proposições legislativas de autoria do Governador do
Estado. Atualmente, essa premissa não é verdadeira, uma vez que a
lei delegada tem sido percebida com “status” de cláusula pétrea,
durante o mandato do atual Governador.

Especificamente, na situação vivenciada hoje, o Governador Aécio
Neves editou, nos meses de janeiro de 2003 e 2007, leis delegadas
para criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, definindo
atribuições, objetivos e denominações, bem como para criar,
transformar e extinguir cargos em comissão e funções de confiança
dos órgãos do Poder Executivo.

Ocorre que, se uma lei delegada altera a subordinação de um
departamento ou diretoria e algum Deputado ou mesmo os servidores
dessa repartição discordam, não há como o parlamento exercer a
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iniciativa da legislação alteradora, já que proposições que alterem a
estrutura administrativa do Poder Executivo são de iniciativa privativa
do Governador do Estado (Constituição Estadual, art. 66, III, “e”).

A proposta de emenda à Constituição que apresentamos determina
que, necessariamente, as leis delegadas sejam apreciadas pela
Assembléia Legislativa, como se fossem projetos em regime de
urgência, mas já produzindo efeitos. O Poder Legislativo teria, pois, 45
dias para analisar a proposição, prazo, aliás, que poderia ser
aproveitado pelo próprio Poder Executivo para avaliar se alguma
mudança precisava ser feita.

Além disso, esta proposição inclui entre as vedações à edição de
leis delegadas:

a) a legislação sobre a organização da Defensoria Pública, em
conformidade com a Emenda à Constituição nº 75, de 2005, que
assegurou autonomia funcional e administrativa àquela entidade;

b) a legislação sobre carreira e remuneração dos servidores públicos
efetivos, que necessita de ampla discussão, pois envolve direitos do
funcionalismo público;

c) a criação, extinção ou transformação de entidade da
administração indireta, que, apesar de encontrada no ordenamento
constitucional, merece ser enumerada entre as vedações;

d) qualquer alteração que implique em aumento de despesa, uma
vez que, nos últimos anos, o processo legislativo já tem sido balizado
pelo não-comprometimento das finanças do Estado. Se os Deputados
não podem sugerir projetos ou emendas que impliquem em aumento
de despesa, o mesmo tratamento deve ser dado ao Governador do
Estado quando da edição de leis delegadas.

Por tudo isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela
aprovação desta proposta de emenda à Constituição, na tentativa de
uma solução que beneficie a todos.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2007
Acrescenta inciso ao art. 152 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescentado ao “caput” do art. 152 da Constituição do
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Estado o seguinte inciso IV:
“Art. 152 - (...)
IV - cobrar o imposto a que se refere o art. 144, I, “b”, desta

Constituição, na operação de compra de mercadoria e serviço por
Município”.

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

Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Inácio Franco - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Bráulio Braz - Carlin  Moura - Carlos Mosconi - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eros
Biondini - Getúlio Neiva - Ivair Nogueira - José Henrique - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Neider Moreira -
Paulo Cesar - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Walter Tosta -
Wander Borges.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição que ora se
apresenta tem o objetivo de tornar claro, no âmbito do Estado de
Minas Gerais, o princípio da imunidade recíproca, consagrado pelo
art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

A cobrança do ICMS tem onerado pesadamente os Municípios
mineiros quando adquirem serviços ou produtos necessários à
consecução dos seus objetivos maiores, como o atendimento à saúde,
o transporte escolar, a compra de máquinas e equipamentos para a
manutenção das vias públicas.

Pode-se constatar que a proposta em tela encontra-se em
consonância com a doutrina pátria, valendo lembrar que o
constitucionalista mineiro Sacha Calmon Navarro Coelho, na obra
“Curso de Direito Tributário Brasileiro”, deixa claro que a instituição da
imunidade intergovernamental recíproca tem respaldo no princípio
federado, pois, cogitando-se da hipótese de um ente da Federação
poder tributar o outro, estar-se-ia criando dificuldade para que este
pudesse realizar os seus objetivos fundamentais.

É importante enfatizar que o Município, ao recolher o ICMS quando
da aquisição de produtos ou mesmo de energia elétrica para os
diversos setores da administração pública, diferentemente do
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contribuinte clássico do imposto, não tem condição de repassá-lo a
terceiros, absorvendo, desse modo, na íntegra, o encargo tributário, o
que afetará seu patrimônio.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos pares à
aprovação da proposta.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.211/2007
Declara de utilidade pública a Creche Obra Unida Casa da Menina,

com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Obra Unida

Casa da Menina, com sede no Município de Muriaé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: A Creche Obra Unida Casa da Menina é associação

civil de direito privado, beneficente e de assistência social, sem fins
lucrativos. Presta atendimento a crianças de 2 a 15 anos do sexo
feminino, proporcionando acesso a educação, alimentação, saúde,
estudo e lazer. A instituição tem por finalidade a prática da caridade
cristã no campo da assistência social, da promoção humana e do
combate à pobreza.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.212/2007
Dispõe sobre a garantia de acompanhamento à parturiente no

sistema hospitalar do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada à parturiente a presença de um

acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto
imediato, resguardada a privacidade das parturientes que
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compartilhem o mesmo recinto.
Parágrafo único - O acompanhante de que trata o “caput” deste

artigo será indicado pela parturiente.
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de trinta

dias.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: Há dois anos, a Lei Federal de nº 11.108, de 7/4/2005,

já garante às parturientes, no âmbito do Sistema Único de Saúde -
SUS -, o direito da presença de um acompanhante durante o trabalho
de parto, o parto e o pós-parto, o que vem ao encontro dos resultados
de estudos científicos de que o evento do parto, em sendo
presenciado por familiar ou companheiro, proporciona à parturiente
apoio emocional, bem como ambiente familiar ao neonato. Dessa
forma, nada mais coerente do que normatizar no âmbito do Estado de
Minas Gerais a norma já editada em níveis federal e municipal ( Lei
Municipal nº 9.016, de 3/1/2005). Solicito aos nobre pares, a
aprovação do projeto em tela, que trará em benefício à sociedade
mineira e às parturientes.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.213/2007
Declara de utilidade pública o Clube da Praça de Esportes de

Muzambinho - CPEM -, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Praça de

Esportes de Muzambinho - CPEM -, com sede no Município de
Muzambinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Clube da Praça de Esportes de Muzambinho, associação
civil sem fins lucrativos que tem por finalidade desenvolver o desporto
em todas as modalidades, promover reuniões de diversão, eventos de
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caráter esportivo, cívico, social e educativo, propiciar a valorização
esportiva a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, bem
como a inclusão social dos portadores de necessidades especiais.

A instituição 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, dessa forma, os
requisitos legais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.214/2007
Declara de utilidade pública o Lar São Pedro, com sede no

Município de Limeira do Oeste.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Pedro, com

sede no Município de Limeira do Oeste.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Zé Maia
Justificação: O Lar São Pedro é entidade sem fins lucrativos que tem

como finalidade a prestação dos serviços de lar-moradia a pessoas
idosas reconhecidamente necessitadas, que ali permanecem, se
necessário, de forma gratuita e permanente.

Além disso, fornece apoio moral, ajuda material e assistência
médico-hospitalar aos assistidos, desenvolve trabalhos para o
aproveitamento de suas habilidade técnicas e promove sua
reintegração social.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei, que tem por finalidade
declarar o Lar São Pedro como 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 1.215/2007
Institui atendimento do Juizado Especial Criminal no Estádio
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Governador Magalhães Pinto e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o atendimento do Juizado Especial Criminal

no Estádio Governador Magalhães Pinto em dias de jogos em que a
estimativa de público for superior a cinco mil pessoas.

§ 1º - Será obrigatória a presença de pelo menos um Magistrado, um
membro do Ministério Público Estadual e um Defensor Público em tal
atendimento.

§ 2º - A Ademg providenciará espaço físico para o atendimento
previsto no “caput” deste artigo.

Art. 2º - Será criado um cadastro dos infratores no Mineirão em dia
de jogos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: Existe uma grande preocupação da sociedade com a

segurança. Os freqüentadores do Mineirão estão assustados com a
violência ocorrida nos jogos futebolísticos.

Uma das razões para tal violência é, sem dúvida, a morosidade da
Justiça.

Portanto, torna-se necessária a criação de atendimento célere e
imediato do Juizado Especial Criminal em jogos com público superior
a 5 mil pessoas. Assim o infrator penal será imediatamente conduzido
ao Juizado Especial Criminal para a audiência preliminar (conforme
art. 69 e seguintes da Lei nº 9.099, de 1995.).

Nessa audiência o autor do fato será levado para que aceite ou não
proposta de pena não privativa de liberdade. Ressalte-se que tal pena
poderá ser o afastamento temporário dos estádios de futebol, como
ocorre na Inglaterra e em outros países que erradicaram violência dos
espetáculos futebolísticos, obrigando o infrator a apresentar-se 30
minutos antes dos jogos em uma delegacia perto sua residência,
podendo apenas sair dela após o encerramento da partida.

Dessa forma, pune-se apenas o torcedor transgressor e poupa-se o
torcedor educado e cumpridor da lei.

Ressalte-se que, conforme determina a Lei nº 9.099, de 1995 - Lei
dos Juizados Especiais - o autor do fato sairá da audiência ou com a
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transação penal ou com a denúncia a que irá responder, já com
audiência marcada.

- 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 1.216/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais dos

Coelhos e Adjacências, com sede no Município de Candeias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais dos Coelhos e Adjacências, com sede no Município
de Candeias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em epígrafe atende todos os requisitos da

Lei nº 15.430, de 2005. A Associação dos Produtores Rurais dos
Coelhos e Adjacências tem como objetivos estatutários a prestação de
serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização das
explorações agropecuárias e para melhorar as condições de vida de
seus associados, bem como 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 de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.217/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 185/2003)

Revoga o art. 5º da Lei nº 14.136, de 28 de dezembro de 2001, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revogado o art. 5º da Lei nº 14.136, de 28 de dezembro

de 2001.
Parágrafo único - Fica assegurado ao contribuinte que tiver realizado

o recolhimento do tributo o ressarcimento da quantia recolhida ou o
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desconto no exercício subseqüente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo os seus efeitos à data de 28 de dezembro de 2001.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: É preciso reconhecer que a taxa referida aumenta a

carga tributária do contribuinte mineiro, constituindo-se em
bitributação. A taxa de renovação de licenciamento anual de veículo,
instituída pelo art. 5º da Lei nº 14.136, de 2001, que se pretende
revogar, configura essa bitributação e representa prejuízo ao
contribuinte mineiro.

A legislação atual já prevê a cobrança de taxa relativa aos veículos,
consubstanciada nos valores pagos pelo IPVA, os quais já são
elevados. Não há argumentos que justifiquem a cobrança desse novo
tributo, pois as despesas necessárias para sua efetivação sempre
estiveram incluídas no IPVA. Além disso, observa-se à luz do direito
tributário e da Constituição Federal, a inadmissibilidade da cobrança
de taxas com fins de arrecadação.

Enquanto isso, o retorno dos impostos arrecadados, mesmo antes
dessa nova taxa, ainda não foi sentido pela população mineira. O
povo continua padecendo da atenção do Governo Estadual nas
necessidades básicas, especialmente com relação às péssimas
condições das rodovias estaduais, que colocam a vida das pessoas
em risco e provocam a retração da economia do Estado.

- 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 1.218/2007
Dispõe sobre a preferência na aquisição de unidades populares para

portadores de deficiência física permanente, edificadas pelo Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passam a ter prioridade na aquisição de imóveis

residenciais populares edificados pelo Estado de Minas Gerais os
portadores de deficiência física permanente.

Art. 2º - Aos portadores de deficiência física permanente a que se
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refere esta lei serão assegurados 5% (cinco por cento) dos imóveis
populares disponíveis para aquisição.

Art. 3º - No cadastramento dos imóveis a serem adquiridos pela
população, os deficientes a que se refere esta lei, deverão comprovar,
de maneira inquestionável, por meio de documentos emitidos por
quem de direito, a condição de portadores de deficiência física
permanente.

Art. 4º - Mesmo nos conjuntos habitacionais já existentes, em que o
Estado venha a retomar a posse de determinado imóvel por qualquer
motivo, este será repassado para terceiro nas condições contidas nos
artigos anteriores.

Art. 5º - Nenhuma vantagem financeira será ofertada aos deficientes
em questão, sendo que esta lei trata apenas do direito de preferência
sobre a aquisição do imóvel.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: É sabido que as pessoas carentes, portadoras de

deficiência física permanente, que se dispõem ao cadastramento para
aquisição de imóveis populares, encontram dificuldades para a própria
manutenção e a de seus dependentes, uma vez que, na maioria das
vezes, percebem como rendimentos parcos valores, advindos de
aposentadoria ou outras fontes de renda igualmente ínfimas.

Apesar disso, nem sempre conseguem adquirir o imóvel para uso
residencial, em razão do grande número de inscritos e das poucas
unidades disponíveis, e, ainda, pela ausência de uma lei que os
ampare.

Este é o propósito deste projeto: ajudar os deficientes físicos
permanentes a adquirirem seus imóveis e, com isso, minimizarem os
problemas que tanto os atormentam, devido à precária condição de
saúde, que muito os limita na aquisição de renda mais digna para sua
manutenção.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gilberto Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 64/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.219/2007
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Declara de utilidade pública a Banda Virou Mania, com sede no
Município de Itabirito.

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

com sede no Município de Itabirito.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data desua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Banda Virou Mania é entidade civil sem fins lucrativos

que desenvolve importante trabalho de fins sociais e assistenciais.
Está em funcionamento há 4 anos, e sua diretoria é constituída por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Por sua importância, conto com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.220/2007
Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002,

que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - Idene - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se o seguinte inciso III ao parágrafo único do art.

2º da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002.
“Art. 2º - (...)
III - O Município Arinos.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2007.
Almir Paraca
Justificação: Por intermédio da Lei Complementar Federal nº 125, de

3/1/2007, o governo federal, sabidamente, reimplantou a Sudene,
órgão essencial para o desenvolvimento da Região Nordeste do País
e de grande parte do Estado de Minas Gerais.

Em nosso Estado, o Idene tem finalidade semelhante, qual seja o
desenvolvimento econômico e social das regiões mais carentes. No
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entanto, o Município de Arinos, incluído pelo governo federal na área
de atuação da Sudene, ainda não estão contemplados pelo Idene, o
que motiva a apresentação do projeto em tela, visando a inclui-lo na
área de atuação da autarquia estadual.

Pela importância da matéria, contamos com o apoio e a aprovação
do projeto pelos nobres pares desta Casa.

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

REQUERIMENTOS
Nº 636/2007, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja

formulado  voto  de congratulações com a Casa de Caridade de
Muriaé - Hospital São Paulo pela comemoração de seus 80 anos de
fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 637/2007, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Magno Oliveira
pelo recebimento da Comenda do Mérito Industrial 2007. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 638/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Silas Brasileiro,
Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, por ter sido
agraciado com a Comenda Antônio Secundino de São José. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 639/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de
Agências de Publicidade - Capítulo Minas Gerais, na pessoa de seu
Presidente, Roberto Hilton da Silva, pela posse de sua nova diretoria
para o biênio 2007-2009. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 640/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre
possível surto de meningite nas Macrorregiões Centro e Leste, em
especial nos Municípios de Sete Lagoas e Ipatinga, bem como sobre
as medidas tomadas pela Secretaria de que é titular para tratar os
casos notificados e prevenir a ocorrência de novos casos. (- À Mesa
da Assembléia.)

Nº 641/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
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formulado apelo ao Presidente da Copasa-MG com vistas a que seja
implantada agência da Copasa no Município de Contagem. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 642/2007, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido
de informações sobre a possível construção de um porto seco na
cidade de Três Pontas, atendendo solicitação encaminhada a esta
Comissão pelo Sr. José Henrique Portugal, Vereador à Câmara desse
Município.

Nº 643/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Presidente da Minas Gerais Administração e
Serviços - MGS - pedido de informações sobre a demissão de
Aparecida Maria Martins Pereira, contratada em 11/4/2007 e demitida
em 2/5/2007.

Nº 644/2007, 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, pedindo-lhe cópia do termo de declarações
tomado da Sra. Antônia Marques da Rocha, em 28/5/2007, sobre os
fatos ocorridos no velório de Daniel Almeida da Silva, em 17/5/2007, e
sobre o episódio de uma ligação telefônica anônima por ela recebida
em 27/5/2007. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Deiró Marra.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte da reunião à comemoração do Dia Mundial sem Tabaco.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 31/5/2007
Presidência dos Deputados Roberto Carvalho e Doutor Rinaldo

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do
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Deputado Doutor Rinaldo - Palavras da Sra. Adriana Gomes Carneiro
- Palavras do Sr. Renato César Gonçalves - Apresentação teatral -
Palavras do Subsecretário Cloves Benevides - Palavras do Sr.
Presidente.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Cloves

Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de
Estado de Esportes e Juventude; a Exma. Sra. Adriana Gomes
Carneiro, médica clínica e pneumologista, Presidente da Comissão de
Controle ao Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da
Associação Médica de Minas Gerais; e o Exmo. Sr. Renato César
Gonçalves, médico pneumologista da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e membro do Grupo de Cessação do Tabagismo da
Unimed-BH.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia

Mundial sem Tabaco.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - Gostaríamos de

informar ao público presente e aos telespectadores da TV Assembléia
que esta reunião é também de co-autoria do Deputado Doutor Viana,
que não se pôde fazer presente, em razão de força maior. Com a
palavra, o Deputado Doutor Rinaldo, co-autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade.

Palavras do Deputado Doutor Rinaldo
Exmo. Sr. Cloves Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas

da Secretaria de Esportes e Juventude; Dra. Adriana Gomes Carneiro,
palestrante desta tarde; Dr. Renato César Gonçalves, também
palestrante; caros jovens que nos visitam; é um prazer fazer parte dos
trabalhos desta tarde, num evento tão importante. Nesta oportunidade,
gostaria de cumprimentar o Sr. Henrique Gonçalves, coordenador do
Grupo de Estudos para o Controle do Tabagismo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Em sua pessoa, cumprimento a todos os
membros desse Grupo, desejando-lhes sucesso no Dia Mundial sem
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Tabaco, para que consigamos diminuir o número de fumantes não só
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais como também em todo o
Estado, uma vez que todos os trabalhos realizados hoje e ontem
estão sendo levados a todos os cantos do Estado por meio da TV
Assembléia.

Ontem, na Comissão de Saúde desta Casa, da qual faço parte,
tivemos palestras importantes, como a do Prof. Elias Murad, ícone no
combate ao tabagismo, e hoje, na parte da manhã, tivemos uma
entrevista com a Dra. Adriana, pela TV. Tenho certeza de que muitos
dos que nos ouviram estão pensando duas vezes antes de acender o
seu cigarro.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Rinaldo) - Com a palavra, a Sra.
Adriana Gomes Carneiro.

Palavras da Sra. Adriana Gomes Carneiro
Boa-tarde a todos. Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Doutor

Rinaldo, co-autor do requerimento que deu origem a esta solenidade e
representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta
Casa. Cumprimento também todas as autoridades, senhoras e
senhores presentes. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite
para fazer esta palestra neste dia tão importante e parabenizar a
Assembléia pela iniciativa de comemorar o Dia Mundial sem Tabaco.

Em nome da Associação Médica de Minas Gerais, representando a
Comissão de Controle ao Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras
Drogas, vou proferir esta palestra. Falarei sobre o problema do
tabagismo passivo.

Dentre as causas evitáveis de mortes no mundo, atualmente, a
primeira delas é o tabagismo ativo, das pessoas que fumam. Em
segundo lugar, vem o alcoolismo, e a terceira causa é o tabagismo
passivo. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde de 2001.
Para se ter uma idéia, no Brasil morrem 200 mil pessoas de doenças
causadas pelo cigarro. Isso é de fundamental importância em termos
de saúde pública.

O que é tabagismo passivo? É a exposição de pessoas que não
fumam ao fumo ambiental e a exposição da criança que está no
ventre da mãe fumante ou mesmo não fumante, mas que convive com
pessoas que fumam. Sessenta por cento das pessoas não fumantes
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convivem com pessoas que fumam nesse ambiente. Um terço da
humanidade está exposta à fumaça do cigarro.

A poluição tabagística ambiental é considerada um grave problema
de saúde pública. Oitenta por cento de todas as fontes poluidoras do
mundo são provenientes da fumaça do cigarro.

Aqui temos dados dos Estados Unidos, referentes ao ano de 2005,
que mostram o número de mortes causadas pela poluição tabagística
ambiental. Só para exemplificar, 3 mil pessoas que não fumam
morrem por ano de câncer de pulmão por estarem expostas à fumaça
de cigarro. A exacerbação de asma. Atualmente, de 400 mil a um
milhão de crianças têm crises de asma exacerbada pelo contato com
a fumaça do cigarro.

Aqui temos uma demonstração do que é conviver com a fumaça do
cigarro. Aqui a qualidade de ar bom de monóxido de carbono. Essa
unidade corresponde a partículas por milhão de CO. A qualidade de ar
bom tem 90 partículas por milhão de CO. A concentração máxima no
ar urbano, em um dia muito poluído, chega a 30. Se tivermos 25
fumantes em uma sala de 1.000m3, fumando pelo menos quatro
cigarros por hora, chegaremos a 100 partículas por milhão, um dado
alarmante, causador de doenças. Onde há fumaça, há doença.

Nossa preocupação em estar aqui hoje se deve ao fato de que
fumar causa doenças em pessoas saudáveis. O cigarro que o fumante
aspira e exala é considerado corrente primária. O maior problema da
fumaça do cigarro é a corrente secundária, é o papel do cigarro que
está sendo queimado, a fumaça que se evola da combustão do papel
e das substâncias do cigarro. Essa fumaça tem mais de 400
substâncias tóxicas. Em um cigarro comum, já foram identificadas
4.700 substâncias. Um cigarro aceso em um cinzeiro elimina mais ou
menos 400 substâncias tóxicas. As concentrações dessas substâncias
presentes no cigarro são maiores quando um cigarro é deixado aceso.
A quantidade de alcatrão é 50 vezes maior, daí a grande incidência de
câncer no pulmão e outros tipos de câncer em pessoas que não
fumam, mas que convivem com fumantes. A concentração de nicotina
e de CO é três vezes maior. O CO é responsável pelas doenças
cardiovasculares - enfarte e angina do miocárdio. Então, quem não
fuma também pode ter essas doenças. A concentração de amônia é
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47 vezes maior, por isso provoca irritação ocular, irritação nasal, tosse
seca.

Então, quais são os efeitos, a curto prazo, do tabagismo passivo?
Irritação dos olhos e da garganta, sintomas nasais, agravamento de
crise de asma e dor de cabeça. E a longo prazo? Câncer de pulmão -
temos um aumento de 30% do risco desse tipo de câncer se
convivermos com o fumante -, câncer de mama em mulheres,
doenças pulmonares - principalmente a bronquite crônica e o
enfisema pulmonar -, infarto agudo do miocárdio - há o aumento de
24% do risco -, acidentes vasculares cerebrais - os derrames - e a
arteriosclerose, doença inflamatória das artérias, podendo levar a
amputações.

Agora falarei do tabagismo passivo na gravidez. A mulher que fuma
durante a gravidez tem maior possibilidade de ter: um parto
prematuro, aborto espontâneo ou uma criança de baixo peso e, além
disso, sua criança pode nascer morta. Esses dados nos mostram
como é perigoso uma mulher grávida fumar, pois ela causa muitos
riscos ao feto.

O tabagismo passivo fetal, além de causar um risco maior de
prematuridade e de baixo peso, também é responsável pelas más
formações congênitas. E as doenças do trato respiratório,
principalmente broncopneumonias, sinusites e otites, são mais
freqüentes em crianças que convivem com pais ou pessoas que
fumam.

A mãe fumante que amamenta seu filho causa os seguintes
problemas ao bebê: agitação, vômitos, diarréias, taquicardia e
cianose.

Esse gráfico é do Incra e mostra a incidência de infecções
respiratórias em crianças que convivem com fumantes no domicílio.
Vocês podem observar que, quando há mais de dois fumantes, a
incidência de infecções respiratórias aumenta 50%. E, à medida que
se convive com mais fumantes, a incidência dessas infecções é maior.

Essa imagem é da comemoração da Organização Mundial de
Saúde, no dia 31 de maio, hoje. E o tema deste ano é “Ambientes
100% livres do tabaco”. Por que isso? O tabagismo de segunda mão,
ou passivo, mata ou causa sérias doenças como já mostrei. E os
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ambientes 100% livres do tabaco são os que realmente protegem toda
a população não fumante. Além disso, o direito ao ar puro é um direito
de todo cidadão: todos têm direito a respirar um ar completamente
limpo. A maioria das pessoas no mundo são não fumantes.

As pesquisas mostram que o ato de proibir fumar em ambientes
fechados é amplamente aceito por fumantes e não fumantes. É muito
interessante parar de fumar em ambiente de trabalho, pois estaremos
preservando a saúde de todos os trabalhadores. Ao tornar o ambiente
livre do tabaco, incentivaremos os adolescentes como vocês, mirins, a
não se iniciarem no ato de fumar; assim diminuiremos a possibilidade
de vocês se tornarem fumantes quando maiores. Lembramos que
ambientes livres do tabaco não têm custo nenhum, ou seja, isso não
onerará, em hipótese nenhuma, empresa nenhuma, ambiente
nenhum.

Existe a lei federal, do Prof. Murad, que fez a apresentação aqui
ontem. Desde 1996, existe essa lei a respeito dos fumódromos. O
fumódromo terá que ser revisto porque o importante é existir uma área
livre para se fumar: não se pode fumar no corredor, na escada, no
“hall” de elevadores, em nenhum desses lugares. Os ambientes
devem ser arejados e ventilados.

Ambientes de trabalho livres de tabaco. Por que isso? Qual é sua
importância? Oitenta por cento das pessoas que trabalham em
ambientes fechados atualmente convivem com a poluição tabagística
ambiental, portanto são necessárias políticas públicas para incentivar
a maioria das empresas, tanto privadas quanto públicas, a restringir
ou proibir o uso de tabaco em ambientes fechados. Quando existe
uma política de restrição, os trabalhadores consomem menos tabaco
e gastam menos tempo para ir fora do prédio fumar, portanto existe
uma redução do cigarro e eles ficam mais motivados a parar de fumar.
Essas pesquisas mostram que, quando existe uma política de
restrição ao tabagismo, consegue-se uma incidência de 10% a 20%
na cessação do cigarro.

Isso é importante: a fumaça do cigarro não sabe ler sinais. Não
adianta ter aquela plaquinha com o cigarro cortado. A fumaça evola-se
por todos os ambientes. Aliás, quando há ar-condicionado central, a
fumaça passará por ele e poderá contaminar todo o ambiente. Trata-
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se de um grande problema de saúde pública. Por isso o motivo desta
manifestação de hoje.

A apresentação desse “slide” é para comparar, fazer uma analogia.
Você prefere entrar em uma piscina onde é permitido fazer xixi e
proibido fumar ou num ambiente 100% livre de tabaco, quando não se
pode fazer xixi numa piscina? Trata-se de uma comparação bem
simples, uma analogia bem simples, exatamente para mostrar que a
fumaça do cigarro é como se fosse isso. O mais importante é o
ambiente 100% livre do tabaco. A área restrita para fumantes sem
separar a ventilação, sem ter um sistema de filtração adequado, não
funciona. O mais importante é um local de trabalho ou qualquer
ambiente sem fumar.

Esse “slide” apresenta a manifestação do Inca, de 2006, protegendo
os garçons. A incidência de câncer de pulmão em garçons é muito
alta, porque eles trabalham em bares e restaurantes. Esse foi o tema
do dia 29 de agosto, Dia Nacional contra o Tabagismo, proteção ao
garçom, um tabagista passivo.

O “slide” mostra um restaurante em New Orleans, nos Estados
Unidos; mesmo com o frio, as pessoas saem do bar para fumar.
Ninguém fuma dentro do bar.

Esse apresenta um bar-café no Canadá, em que duas garotas,
provavelmente maiores de 18 anos - porque lá a lei é muito severa, e
é proibido fumar com menos de 18 anos -, mesmo com o frio, estão
fumando do lado de fora do café, em respeito à lei.

Existe a Convenção-Quadro, que foi o maior tratado de saúde da
OMS, assinado em 2005, exatamente para proteger essa restrição ao
cigarro, desde propagandas a divulgação, inclusive em se tratando do
tabagismo passivo.

O art. 8º fala sobre a proteção contra a exposição à fumaça. Ele
rege que os sistemas terão de ter leis de proteção aos fumantes
passivos.

O nosso objetivo final é um mundo livre do tabaco. Muito obrigada
pela atenção.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.
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Palavras do Sr. Renato César Gonçalves
Boa-tarde. Cumprimento os Exmos. Srs. Deputado Doutor Rinaldo,

co-autor do requerimento que deu origem a esta solenidade,
representando, hoje, o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho; Cloves Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da
Secretaria de Esportes e da Juventude; e autoridades presentes.

Farei uma breve explanação sobre o trabalho que desenvolvo aqui,
na Assembléia Legislativa, há cerca de um ano, em relação à
cessação do tabagismo. Há cerca de um ano e meio, a Unimed
convidou-nos, médicos pneumologistas, para participarmos do Curso
de Multiplicadores de Cessação do Tabagismo, ministrado pelo Dr.
Luís Fernando Pereira, no qual aperfeiçoamos técnicas em relação à
abordagem e ao tratamento do tabagismo.

Após o término desse curso, os médicos ficaram aptos a participar
desses grupos de cessação do tabagismo. Algumas semanas após,
numa feliz coincidência, encontrei com Henrique Gonçalves, Relações
Públicas da Casa, e, numa conversa informal, falamos desse
programa, que já estava implantado em outras empresas como a
V&M, Unimed e Rede Globo. Após algumas semanas, fui contatado
pela Unimed e pela Assembléia para iniciar trabalhos com o grupo
nesta Casa.

A primeira etapa iniciou-se no dia 29 de agosto do ano passado, Dia
Nacional de Combate ao Tabagismo. Primeiro, realizamos uma
palestra de motivação, com convidados tabagistas e não tabagistas,
para alertarmos sobre os riscos e principalmente conscientizar de que
se trata de dependência química, portanto doença crônica. Para se ter
uma idéia da importância do tratamento, a OMS estima a existência
de 1.500.000.000 fumantes no mundo. O Ministério da Saúde e o Inca
também estimam a média de 20% a 25% de fumantes no Brasil.
Destes, 80% têm vontade de parar. Dos que têm vontade, 95%
necessitam de auxílio médico, e 40% a 50%, de tratamento
medicamentoso, ou seja, nós, médicos, consideramos o tabagismo
uma dependência química, uma doença crônica, daí a necessidade da
formação dos grupos.

Após essa palestra, passamos às consultas de intervenção. Os
interessados se inscreveram e fizeram uma consulta particular para
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que nós, pneumologistas, individualizássemos a carga tabágica, a
tolerância à retirada da droga e pudéssemos, com a consulta,
individualizar o tratamento, definindo se havia necessidade de
medicamento ou não. Todos os inscritos participaram da consulta.
Após o término, iniciamos os tratamentos para os grupos de apoio,
que funcionaram semanalmente, durante um mês, com encontros de
uma hora e meia de duração. Além da minha participação, também há
a participação da psicóloga Silvana Trindade. A partir do segundo
mês, há encontros quinzenais, e do terceiro, mensais. A partir de abril,
iniciamos uma segunda etapa com as mesmas características.
Palestra de motivação, consultas de intervenção. Deixamos claro que
são aconselhamentos sobre o uso de medicamento ou não, mas a
decisão é do paciente. Temos resultados satisfatórios.

Não temos uma estimativa correta, mas estimamos que, na primeira
etapa, conseguimos formar 3 grupos, com 20 fumantes cada. Na
segunda etapa, conseguimos formar 2 grupos, com 20 fumantes cada.
Ou seja, em torno de 100 fumantes, 60% participaram ativamente do
projeto. Alguns participaram da palestra ou da consulta, mas não
participaram dos grupos de apoio. Conseguimos de 55% a 60% de
sucesso, o que foi extremamente valioso para nós. O Inca considera
30% uma percentagem de excelente nível. Dentro do trabalho de
parceria entre Unimed e Assembléia para cessação de tabagismo,
conseguimos de 55% a 60%. Temos, em números absolutos, cerca de
60 participantes, alguns já há 9 meses sem fumar, alguns que
começaram em abril, já há 30 dias sem fumar. Desses 60
participantes, em torno de 35 já pararam de fumar. Essa foi uma
vitória.

Agradeço o apoio da Assembléia em relação a esse programa.
Dedico o dia de hoje a todos os amigos. Quando montamos os grupos
de apoio e começamos a trabalhar juntos, conseguimos extrapolar a
relação entre médico e paciente. Falo em meu nome, em nome da
psicóloga Silvana Trindade e em nome de todos os participantes,
funcionários ex-fumantes e aqueles que ainda estão em processo de
cessação de tabagismo. Extrapolamos a relação entre médico e
paciente e somos amigos. É esse abraço amigo que deixo para todos.
Obrigado.
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Apresentação Teatral
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à peça “Um

companheiro indesejável - não faça do vício sua única companhia”, do
grupo Grafite - Teatro Empresarial.

- Procede-se à representação teatral.
Palavras do Subsecretário Cloves Benevides

Boa tarde. Agradeço o convite da Assembléia Legislativa.
Cumprimento o Presidente desta reunião, Deputado Doutor Rinaldo,
co-autor do requerimento que deu origem a esta reunião e que, neste
ato, representa o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta
Casa; mesmo ausente, o nosso sempre companheiro Deputado
Doutor Viana, co-autor do requerimento com o Deputado Doutor
Rinaldo, sempre responsável e ativista, também médico, inserido nas
discussões acerca do tema da saúde pública; a Dra. Adriana Gomes,
com a qual já tive o prazer de dividir hoje uma atividade da Comissão
de Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da
Associação Médica de Minas Gerais, que tem um trabalho
amplamente seguro, bem definido e estruturado no âmbito da
discussão dos temas relacionados à área; o Dr. Renato César, que
coordena o programa na Assembléia Legislativa, que me antecedeu
nesta tarde.

Gostaria apenas de dizer algo acerca da importância do Legislativo -
que deve ser o defensor dos direitos e das garantias da população -,
no dia de hoje, 31, discutir temas relacionados com o consumo do
tabaco em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. São temas
importantes para toda a população. E a figura do legislador, do
Parlamento, tem de se engajar, cada dia mais, nessa luta, para que os
resultados acerca do comprometimento da saúde da população sejam
amenizados em espaço curto de tempo. É o que desejamos, como
gestores, e o que, enquanto população, necessitamos que ocorra.

O Brasil tem uma legislação muito avançada nesse tema, a Lei nº
9.294, de autoria do Prof. Elias Murad, já citada pela Dra. Adriana.
Mas há também legislação nos âmbitos estadual e municipal. As
legislações mineiras, a de Belo Horizonte e a do governo do Estado,
são de autoria do Deputado João Leite, que, à época, discutiu
questões relacionadas com esse tema. É importante que a legislação
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seja levada a efeito. Que existam, além das ações de prevenção, que
são importantes - como a apresentação de teatro, há pouco -, também
ações no que se refere à melhora da oferta de tratamento.

O programa da Unimed é muito interessante, assim como outros
programas no âmbito das empresas, mas a oferta de atendimento da
rede SUS tem de ser ampliada. Os custos - utilizo-me aqui de um
dado do Dr. Renato - para os 95% dos tabagistas que necessitam de
acompanhamento especializado e, às vezes, da dispensação de
alguma medicação, ainda são muito significativos. Essa oferta tem de
ser melhorada a partir da discussão, sobretudo com o gestor nacional,
com o Ministério da Saúde, para que investimentos haja e haja
também melhora da quantidade da ajuda que se oferece, no âmbito
do SUS, para que outros sujeitos, usuários, dependentes, tabagistas,
tenham condição de livrar-se do uso do tabaco, de proceder à
cessação do tabagismo com ajuda especializada e a dispensação do
medicamento, que, às vezes, também é necessária.

É claro que existe um grande “lobby” da indústria do tabaco, muito
forte ainda. A mesma legislação que ocasionou a proibição do uso do
tabaco, em 1996, trazia outras medidas e proposições mais enérgicas
acerca dos ambientes livres do tabaco e da substituição do cultivo do
fumo por outras culturas. Isso há dez anos. Mas um “lobby” muito
pesado das indústrias do tabaco impediu que isso ocorresse.

Não é o tema do dia, mas tem uma relação importante. Tem-se de
alcançar, muito em breve, a questão do uso do álcool no Brasil, que
tem relação muito estreita com o uso do tabaco, haja vista que as
indústrias têm condutas parecidas. No caso do tabaco, já se avançou
proibindo-se o patrocínio de eventos esportivos, a propaganda
integral. No caso do álcool, tem-se de avançar também para esse
patamar em nosso país.

Esse “lobby” efetivamente existe, mas tem de ser enfrentado com
propostas de políticas públicas importantes e com contribuições que o
Parlamento e o Executivo podem construir. Em Minas temos tentado
construir e conseguimos resultados muito importantes e expressivos
no campo da gestão da política antidrogas, por sermos, talvez pelo
pioneirismo do Governador Aécio Neves, pela coragem desse
enfrentamento, o único Estado do Brasil que possui uma secretaria



140

para tratar do tema do álcool e outras drogas e, nesse contexto, do
tabagismo. Mas é importante que essas discussões ocorram,
sobretudo, Sr. Presidente, Deputados Wander Borges, Vanderlei
Miranda e Eros Biondini, se considerarmos que um percentual
significativo, mas inexpressivo quando se avalia o conjunto da
população, o qual é tabagista, ocasiona, provoca e compromete a
saúde física daqueles que, não por sua própria vontade, escolheram
fazer uso da substância. Falamos do tabagismo passivo, que, com
muita competência, foi abordado pela Dra. Adriana.

É importante entender que se trata de um problema de saúde
coletiva, muito mais que de saúde pública, mas de saúde da
população como um todo, sobretudo dos jovens, para os quais a
indústria direcionou, ao longo de toda a sua história, esforços para
aumentar o quantitativo de usuários e para fidelizar esses grupos.

Precisamos entender que uma fatia da população não pode, na
lógica do direito individual, comprometer parcela muito grande da
população brasileira ou a integralidade dessa população, que, não por
sua vontade, usa o tabaco. É um problema de saúde coletiva, cujos
impactos em longo prazo, dos investimentos e dos gastos, são
significativos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais faz muito bem,
ao discutir esse tema, comprometendo-se nessa discussão e
somando-se às outras estruturas da sociedade, aos profissionais da
ciência, àqueles que no dia-a-dia já produziram as evidências
científicas necessárias para a implementação das políticas.

Quanto ao governo do Estado, outras ações mais bem-estruturadas,
com capacidade de mensuração da sua eficiência e efetividade devem
ser levadas a efeito, coibindo o avanço do uso, minimizando ou
diminuindo o percentual de usuários. Uma vez que o Brasil já reduziu,
nos últimos 10 anos, em 10% esse quantitativo, que continue
avançando e ampliando essa margem e defendendo o direito - uma
responsabilidade do Parlamento - daqueles que não fizeram opção e
precisam ter sua saúde preservada.

Muito obrigado pelo convite. Nosso compromisso é o de sempre
aqui estar, quando for necessário para discutir esse tema. Parabéns,
mais uma vez, à Dra. Adriana, ao Dr. Renato César e à Assembléia
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Legislativa, cuja iniciativa foi muito importante.
Palavras do Sr. Presidente

É de enorme importância a participação da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais na celebração do Dia Mundial sem
Tabaco, pois reconhecemos, em primeiro lugar, a necessidade de
regras mais rigorosas para a fiscalização e a comercialização do
tabaco e seus derivados.

Toda a sociedade deve ser mobilizada para o controle do tabagismo.
Afinal, os riscos de exposição à fumaça do cigarro e dos demais
derivados do tabaco incluem a possibilidade de se contraírem câncer
de pulmão e sérias doenças cardiovasculares. De acordo com a lei
federal, a proibição do fumo em ambientes fechados de uso coletivo
deve-se às substâncias tóxicas, como a nicotina, a amônia e o
benzeno, que provocam no fumante passivo irritação nos olhos, tosse,
problemas alérgicos e dor de cabeça. No ar essas substâncias
apresentam concentrações maiores que na fumaça tragada. Portanto,
a exposição à fumaça do tabaco é altamente nociva, sobretudo para
crianças suscetíveis não só à bronquite, à pneumonia e à infecção do
ouvido, mas também e infelizmente à síndrome da morte súbita
infantil.

O Brasil é reconhecido internacionalmente pela luta contra o
tabagismo e pelo seu controle. No entanto, ainda ocorrem anualmente
no País 200 mil mortes decorrentes do hábito de fumar. O que há
algum tempo era visto como algo glamouroso, associado à sedução
das estrelas de cinema, vem sendo reconhecido como um grande
vilão da saúde.

O cigarro é um assassino silencioso e de longo prazo, pois, além de
um vício físico, constitui um perigosíssimo hábito psicológico. Os
fumantes fumam, como se tragar fosse um ritual em seu cotidiano: um
cigarro depois do almoço, outro com cada cafezinho ou para amenizar
a espera numa fila; no entanto, quando alguém pára de fumar até os
30 anos, tem as mesmas chances de desenvolver câncer do pulmão
que um indivíduo que nunca fumou.

Para os que deixam o vício, os benefícios já são muitos, em
curtíssimo prazo. Em 8 horas apenas, os níveis de monóxido de
carbono retornam ao normal. Em um dia, há redução do risco de



142

ataque cardíaco. Em um ano, o risco de doença coronária cai pela
metade. De 15 a 20 anos, o risco de câncer se aproxima do risco de
uma pessoa que nunca fumou.

Este é, portanto, o momento de um apelo a todos os fumantes:
aproveitem o dia 31 de maio. Que este não seja apenas o Dia Mundial
sem Tabaco, mas o dia de todos os fumantes tornarem-se ex-
fumantes. Não só as pessoas à volta de vocês irão agradecer, mas
seus próprios organismos estarão mais perto da saúde e da vida.
Obrigado.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - (Deputado Doutor Rinaldo) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
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 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/5/2007

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
930/2007; renovação da votação do projeto; aprovação; solicitação de
verificação de votação; questões de ordem; suspensão e reabertura
da reunião; retirada da solicitação de verificação de votação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 361/2007;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 325/2007;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 29/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 380/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 522/2007; questão de ordem; discurso do Deputado
Getúlio Neiva; questões de ordem; requerimento do Deputado Getúlio
Neiva; aprovação do requerimento - Suspensão e reabertura da
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reunião - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº
19/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
20/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1; declaração de voto - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 322/2007; discurso do Deputado Getúlio Neiva;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º
turno,  do Projeto  de Lei nº 1.025/2007; aprovação com a Emenda nº
1 - Questões de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura
- Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h8min, 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
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Ata
- O Deputado Gil Pereira, 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 - 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.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, verificação de
votação.

Questões de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, estamos em

entendimento com o Líder do Governo. Então, solicito a V. Exa. que
suspenda a reunião pelo prazo de 5 minutos, para entendimentos. Em
seguida, votaremos da melhor forma possível.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, parece-me que já
estávamos em processo de votação, durante o qual não se suspende
a reunião. É uma questão regimental.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, retiro o pedido de

verificação de votação.
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O Sr. Presidente - Com a solicitação de retirada do pedido de
verificação de votação do Deputado Gilberto Abramo, está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 930/2007. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 361/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
da terra devoluta que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária
e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Política Agropecuária.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 325/2007, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conquista o imóvel que especifica. A Comissão de 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 29/2007, do Governador
do Estado, que dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito Popular
- Credpop. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões do
Trabalho e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em
votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 29/2007 na forma
do Substitutivo nº 1. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 380/2007, do Deputado
Paulo Cesar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Martinho Campos os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
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Financeira.
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 522/2007, do Deputado

Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a reverter imóveis que
descreve ao Município de Novo Cruzeiro. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, pela ordem, desculpe-

me a inexperiência, mas estou aqui desde o início da tramitação deste
projeto e não participei de sua discussão. Já estamos em votação?

O Sr. Presidente - O projeto está em fase de votação. Sua discussão
já foi encerrada.

O Deputado Getúlio Neiva - Mas estou perguntando quando isso
aconteceu, pois estava aqui o tempo todo e não vi a discussão. Sr.
Presidente, em algum momento, no passado, quando ele foi incluído
na pauta - e eu estava aqui desde o início -, deveria ter sido discutido,
e não foi.

O Sr. Presidente - O projeto teve sua discussão encerrada no dia 23
de maio do corrente, nos termos do art. 244 do Regimento Interno.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Getúlio
Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Em nome do PMDB, o encaminhamento
que faço é no sentido de que haja uma preocupação, como essa do
primeiro projeto, em relação à doação de imóvel em Belo Horizonte. A
doação do imóvel é para o Município de Novo Cruzeiro, minha região.
Gostaria de ressaltar para os colegas que precisamos tomar cuidado
em relação à doação de terreno. Temos de ler e discutir. Fui vencido
por seis reuniões consecutivas, pois este projeto estava na pauta e
não foi colocado em discussão. Ele não foi discutido em nenhuma das
reuniões anteriores. Conheço a área e sei que tenho problemas nela.
Se eu puder pedir a retirada de pauta, mas acho que não posso fazê-
lo, pois já está em votação, sem discussão. O encaminhamento fica
complicado.

Da mesma forma, em Teófilo Otôni, há uma série de projetos de



147

doação em andamento, em que há invasão de terceiros e venda de
terrenos de propriedade do Estado, por parte da Prefeitura. Temos de
discutir isso. Como faremos? Que tipo de encaminhamento posso
fazer em um momento como esse? Gostaria, se possível, de pedir o
adiamento dessa votação. Gostaria de apresentar o requerimento,
mas não tive tempo de encaminhá-lo à Mesa. Quero fazer um
requerimento, solicitando o adiamento dessa votação para que
possamos discutir esse projeto e fazer a verificação ”in loco” do
terreno que está sendo doado em Novo Cruzeiro.

Questões de Ordem
O Deputado Dinis Pinheiro - Tenho um apreço extraordinário pelo

Deputado Getúlio Neiva. Estamos aqui para atender os seus pleitos. É
uma voz que merece a nossa consideração e o nosso respeito, e é
muito ouvida no Jequitinhonha e no Mucuri. Deputado Getúlio Neiva,
após seis reuniões, em que esse projeto esteve no cenário de
discussão e agora está em votação, V. Exa. terá tantas outras
oportunidades para ouvir os esclarecimentos necessários e até
aprimorá-lo, se for o caso. Sugiro que seja na Comissão, ao retornar,
ou em 2º turno. V. Exa. ainda terá tantas outras oportunidades
valorosas para externar a sua mensagem.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, nobre Deputado, mas
prefiro encaminhar o requerimento à Mesa para que a votação
aconteça em outra oportunidade, para que eu tenha tempo de apreciar
o projeto e até criar a possibilidade da sua discussão. Mais uma vez,
muito obrigado, Dinis Pinheiro. Grande Deputado, meu amigo, que
compartilha comigo os votos da região do Mucuri.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Getúlio
Neiva, solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei no

522/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2007,

do Governador do Estado, que 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. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, em conformidade com o art. 260, I, c/c os arts. 192
e 255 do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo
e, para tanto, solicita que as Deputadas e os Deputados ocupem seus
lugares. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
Complementar nº 19/2007. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 20/2007, do Deputado
Eros Biondini, que modifica a Lei nº 13.188, de 20/1/99, que dispõe
sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no
Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição
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do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 20/2007 na
forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Direitos Humanos.

Declaração de Voto
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, desejo agradecer aos

nobres pares o apoio e a aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
20/2007. Agradeço também o aprimoramento desse projeto de lei tão
relevante, na forma do Substitutivo nº 2. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
322/2007, do Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Ituiutaba o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Na tarde de hoje, discuti muito esse
projeto com o pessoal do Triângulo. Agora quero dar a minha
colaboração, dizendo que a Bancada do PMDB votará favoravelmente
ao projeto.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 322/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.025/2007, do
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Deputado Gil Pereira, que autoriza a Fundação Rural Mineira -
Ruralminas - a alienar ao Município de Jaíba o imóvel que especifica.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 1.025/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, pedi a palavra, para

fazer um convite. Amanhã, às 10 horas, estaremos na cidade de V.
Exa., Curvelo, discutindo a questão das barragens. Essa audiência
pública será realizada pela Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial atendendo a um requerimento de V. Exa. Sabemos que
a região central de Minas Gerais está sempre atenta, acompanhando
os trabalhos da Assembléia. Então, amanhã, às 10 horas, na Câmara
Municipal de Curvelo, a Comissão discutirá a situação do Rio das
Velhas e do Rio Paraúnas. As pessoas estão confusas, não sabem o
que será atingido, isto é, Santo Hipólito, Curvelo, Monjolos ou
Presidente Kubitschek. Amanhã teremos a oportunidade de obter
essas informações. Sr. Presidente, deixo esse convite registrado e
parabenizo V. Exa. por essa iniciativa.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, não poderia deixar de
registrar a grande manifestação realizada pelo Gabinete Integrado das
Entidades de Classe das Forças de Segurança Pública de Minas
Gerais - Giforseg -, que engloba a Polícia Militar, os Agentes
Penitenciários, os Bombeiros Militares, os Agentes Socioeducativos e
os policiais civis. Conforme estimativas, mais de mil policiais,
parentes, mulheres e familiares participaram dessa grande
manifestação que foi realizada hoje. Estamos apresentando um
requerimento, para que o Governador do Estado se sensibilize com a
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categoria e garanta a pauta mínima de reivindicação, ou seja, que
conceda o reajuste em caráter imediato, não em três vezes - jogando
esse aumento para o final do ano, para 2008 e para 2009 -, e o
mesmo percentual concedido aos Secretários de Estado. Essa grande
manifestação contou com a participação de policiais de todos os
rincões de Minas Gerais, de todas as regiões do Estado, isto é, do
Norte, do Sul, do Leste, da Zona da Mata, do Triângulo e da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Civil está em greve.
Esperamos que esse problema seja solucionado o mais rápido
possível. A reivindicação dos servidores da segurança pública é muito
justa, porque recebem um dos salários mais baixos do País. Se
fizermos um comparativo, os servidores da área de educação de
Minas Gerais também têm um dos salários mais baixos do Brasil. Na
segurança pública, não é diferente. O auxílio-periculosidade está
previsto nas Constituições Federal e Estadual. Como a profissão de
policial é de risco, ele faz jus a esse auxílio, que, infelizmente, não
saiu do papel. O Estado tem recursos. Não me canso de falar sobre o
aumento da receita do Estado de 2003 para cá: praticamente dobrou,
passou de R$17.000.000.000,00 para R$30.000.000.000,00. É muito
dinheiro. A carga tributária é muito pesada. Conseguimos muitas
vitórias, como impedir a cobrança para se chamar a polícia e a
cobrança da Taxa de Incêndio. Se formos ver o montante de taxas
aprovadas, veremos que isso engrossou o caixa do Estado. Com as
taxas da segurança pública são arrecadados R$400.000.000,00 por
ano. A conta de energia da Cemig é uma das mais caras do Brasil.
Agora, a Cemig está pedindo mais um reajuste, dando entrada a um
recurso na Aneel. Vamos participar, na quinta-feira, de uma audiência
pública para barrar o aumento da conta da energia elétrica. Há outro
aumento para esse mês. Há dinheiro no caixa. Há dinheiro para
garantir um reajuste digno para os servidores de Minas Gerais. Os
servidores da segurança pública deram uma demonstração de força,
com mais de mil manifestantes em Belo Horizonte. O Governador tem
de ser sensível. Estamos apresentando um requerimento, para que
ele reveja sua posição e garanta, de forma imediata, esses reajustes.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
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Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
30, 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 DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Walter Tosta e Délio Malheiros
(substituindo este à Deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Elisa Costa, 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 a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais foram designados os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 776, 778, 780, 783, 784, 825,
831, 834, 844, 889, 891, 892, 937 e 953/2007 em turno único
(Deputado Walter Tosta); 763, 769, 818, 820, 839, 869, 870, 945, 947
e 951/2007 em turno único (Deputado Domingos Sávio); 457/2007 em
1º turno; 795, 857, 879, 928 e 935/2007 em turno único (Deputado
Antônio Carlos Arantes); 683/2007 em 1º turno; 720, 718, 800, 812,
856, 861, 873, 901, 927, 939 e 944 em turno único (Deputada Elisa
Costa). 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 nº 144/2007 com as
Emendas nºs 2 e 3, apresentadas pelo relator, e pela rejeição da
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Elisa Costa); e pela aprovação dos Projetos de Lei nºs
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267/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Délio Malheiros, em
virtude de redistribuição); e 389/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº
2, apresentada pelo 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 339 e 644/2007 (relator: Deputado
Domingos Sávio); 460, 651 e 693/2007 e 694/2007 com a Emenda nº
1 (relatora: Deputada Elisa Costa); 600, 646, 650, 655, 690, 737 e
738/2007 (relator: Deputado Walter Tosta); 645, 648 e 691/2007
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer
por sua aprovação. Registra-se, neste momento, a presença do
Deputado Antônio Carlos Arantes. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 525/2007. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 249, 395, 406, 407, 449, 461 e 559/2007. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes em que
solicita seja realizada audiência pública, em conjunto com a Comissão
de Constituição e Justiça, para discutir a implantação da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio - Almir Paraca.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/5/2007
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas datas
mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Júlio Garcia,
Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina (10/5/2007);
e Domingos Ciribelli, Assessor de Comunicação da Mineração Rio
Pomba Cataguases (19/5/2007). O Presidente acusa o recebimento
da Proposta de Ação Legislativa nº 1/2007, para a qual designou
como relator o Deputado André Quintão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a finalidade de discutir,
em audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.070/2007; Deiró Marra, em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e das de
Cultura e de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, com a
finalidade de debater a transferência do Centro de Referência do
Professor, bem como as regras de ocupação do imóveis do Corredor
Cultural. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2007.
João Leite, Presidente - Almir Paraca - Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 482/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
tem por finalidade instituir o Dia Estadual do Agente Comunitário.

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 ser apreciada quanto ao mérito,
nos termos do art. 102, XIV, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 482/2007 pretende instituir o Dia Estadual do

Agente Comunitário, a ser comemorado anualmente no dia 20 de
julho, com o objetivo de homenagear aqueles que dedicam grande
parte de seu tempo a ajudar seus semelhantes.

O agente comunitário é uma pessoa que conhece a comunidade, as
famílias que a compõem e seus principais problemas. Por isso é um
aliado importante do povo, da família e do poder público. Com suas
informações, ele contribui para que as administrações públicas
estabeleçam políticas de acordo com as principais demandas da
comunidade.

Assim, os agentes comunitários são fundamentais para a
organização e a consolidação de práticas regionalizadas e
hierarquizadas de prestação de serviços assistenciais à coletividade,
servindo de elo entre a população e os órgãos públicos.

Além de trabalhar como um mensageiro autorizado da comunidade,
por ter em comum com ela a linguagem e os costumes, ele atua para
que sejam propiciados a seus pares direitos básicos, como saúde,
saneamento básico, moradia, trabalho e remuneração justa, bem
como para que haja participação dos moradores nas decisões
atinentes aos seus interesses.

Isto posto, acreditamos ser adequada a homenagem prestada ao
agente comunitário, destacando um dia do ano para lembrar seu
significado na construção da cidadania.

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

482/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio, relator - Almir

Paraca.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 552/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.654/2006, a requerimento do Deputado Dimas
Fabiano, tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-
344 que liga o Município de Cássia ao de Ibiraci.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 29/3/2007, 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, esta
Comissão baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, em 17/4/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 552/2007 tem por escopo dar a denominação de

Antônio Leite Garcia ao trecho da Rodovia MG-344 que liga o
Município de Cássia ao de Ibiraci.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da L ei Maior. É a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que 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.
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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, se manifestou favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 552/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 565/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 385/2003, a pedido do Deputado Fábio Avelar, tem por
objetivo alterar a Lei nº 9.583, de 6/6/88, que institui a Medalha do
Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial em 29/3/2007 e, a seguir,
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 565/2007 pretende alterar a Lei nº 9.583, de

1988, que institui a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas
Gerais. As alterações recaem sobre o art. 2º da norma, com a
finalidade de criar o Conselho da Medalha, que passa a ser o
responsável pela concessão da honraria, no lugar do Plenário do
Conselho de Política Ambiental - Copam -; e estabelecer como data
para a sua entrega o Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de junho.
Além disso, modifica o parágrafo único desse dispositivo, elevando o



158

número de pessoas, empresas e instituições a serem agraciadas de
10 para 15.

Cabe ressaltar que a Constituição mineira, no inciso III, alínea “f”, do
art. 66, fixa como matéria de iniciativa privativa do Governador do
Estado a organização da administração pública.

Em decorrência disso, o projeto de lei que cria conselho na estrutura
do Poder Executivo, indicando sua composição e suas atribuições, de
iniciativa de membro desta Casa, padece de vício intransponível de
inconstitucionalidade formal. A prerrogativa conferida pela
Constituição ao Chefe do Poder Executivo decorre do princípio da
separação de Poderes, fundado em relação independente e
harmônica, o que requer respeito às limitações impostas a cada um
pelo texto constitucional.

Para corrigir essa impropriedade, apresentamos ao final deste
parecer o Substitutivo nº 1, que fixa a data da entrega da Medalha do
Mérito Ambiental no Dia Mundial do Meio Ambiente e eleva o número
de agraciados.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 565/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 9.583, de 6 de junho de 1988, que institui a Medalha

do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º e o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.583, de 6

de junho de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de

Minas Gerais, a ser concedida, anualmente, no Dia Mundial do Meio
Ambiente, às pessoas físicas e jurídicas que se tenham destacado por
relevantes serviços prestados ao Estado nas atividades de melhoria
do meio ambiente, de proteção dos recursos hídricos e de
conservação da natureza.

Art. 2º - (...)
Parágrafo único - Não ultrapassará quinze o número de pessoas

físicas e jurídicas a serem agraciadas anualmente.”.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 659/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela
tem por finalidade instituir o Dia Estadual do Desarmamento Infantil.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a
esta Comissão para ser apreciada quanto ao mérito, nos termos do
art. 102, XIV, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 659/2007 pretende instituir o Dia do

Desarmamento Infantil, a ser comemorado anualmente no dia 12 de
outubro, quando 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.

Em 2003, com a edição da Lei Federal nº 10.823, conhecida como o
Estatuto do Desarmamento, houve um grande debate sobre a
aquisição, registro e posse de armas de fogo e munição e o
necessário desarmamento da população. Se armas são dispensáveis
para adultos, é impensável que continuem a figurar nas mãos de
crianças, ainda que como brinquedo.

O objetivo da instituição do dia específico de que trata a proposição
em tela é chamar a atenção de crianças e adultos para a idéia de que
armas de brinquedo levam a brincadeiras violentas, podendo gerar
adultos que consideram essas atitudes como normais. Por isso
revólveres, espadas e qualquer tipo de brinquedo que incentive a
violência não são positivos.

Assim, a proposição em análise é adequada e oportuna por alertar
sobre a necessidade de se adotarem medidas que promovam maior
proteção das crianças e sua desvinculação com a violência, gerando
melhoria da qualidade de vida na infância.
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Por fim, ressalte-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o
texto do projeto à técnica legislativa.

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

659/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio, relator - Almir

Paraca.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 759/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 759/2007 visa a
declarar de utilidade pública a Folia de Reis Companhia Adorada dos
Três Reis do Oriente, com sede no Município de Capinópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/4/2007 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 759/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Folia de Reis Companhia Adorada dos Três Reis do Oriente, com
sede no Município de Capinópolis.

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 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, no parágrafo único do
art. 11, que as atividades dos seus dirigentes serão gratuitas e, no §
2º do art. 33, que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a entidade cultural, sem fins lucrativos.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 759/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 800/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
epígrafe visa instituir o Dia Estadual em Memória das Vítimas de
Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem
ela a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do disposto no art. 102, XIV, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 800/2007 tem por escopo instituir o Dia Estadual

em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho e de Doenças
Profissionais, a ser comemorado anualmente em 28 de abril, a mesma
data proposta pelas organizações sindicais de todo o mundo para
promoverem manifestações e protestos contra a ocorrência de tais
acidentes.

No mundo, anualmente, o número de trabalhadores vítimas de
acidentes de trabalho ou que contraem doenças profissionais atinge a
cifra astronômica de mais de 160 milhões, dos quais cerca de 660 mil
morrem.

A legislação previdenciária considera acidente de trabalho tanto o
acidente propriamente dito como a doença adquirida no trabalho. O
Instituto de Previdência e Seguridade Social - INSS - aponta, em seus
relatórios, a situação gravíssima em todo o País, embora haja um
descompasso significativo entre os números e a realidade.

Em nosso Estado, os índices de acidentes e doenças do trabalho,
causados principalmente pela atividade mineradora, não são menos
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assustadores. Mas tais índices são falseados pela prática de
subnotificação, da desestruturação conjuntural do mercado de
trabalho e da predominância do trabalho informal. Por outro lado, a
terceirização, combinada à rotatividade da mão-de-obra, que não
permite o estabelecimento de vínculo do trabalhador com a empresa,
também contribui para o mascaramento das informações estatísticas.
O aumento da ocorrência de doenças ocupacionais no setor de
serviços, principalmente as lesões por esforço repetitivo, é outro fato
relevante.

Além disso, a fiscalização governamental é ineficiente, e a
insistência por parte dos empregadores em manter precárias
condições de segurança e higiene no ambiente de trabalho constituem
uma realidade extremamente prejudicial para o trabalhador.

Diante desse quadro desalentador, é oportuna a edição de lei que se
servirá como efetivo instrumento de alerta e de prevenção contra os
acidentes de trabalho e as doenças profissionais, que seja capaz de
levar à conscientização da necessidade de política pública visando
assegurar ao trabalhador condições de segurança e de proteção à
saúde para o desempenho de suas funções.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

800/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Almir Paraca, relator - Domingos

Sávio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 804/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe é decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.851/2005, a requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, e objetiva declarar de utilidade pública a Congregação das
Franciscanas Missionárias de São Pascoal, com sede no Município de
Juiz de Fora.

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, à constitucionalidade e
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à legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 804/2007 tem por escopo conceder à

Congregação das Franciscanas Missionárias de São Pascoal, com
sede no Muncípio de Juiz de Fora, o título declaratório de utilidade
pública estadual.

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 constituídas “com o fim exclusivo
de servir desinteressadamente à coletividade”.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação, do esporte e da
cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o
faria, sem distinção de raça, cor, credo nem convicções políticas, não
tendo o lucro como finalidade. A atribuição do título implica, portanto,
o estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso I do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que o estatuto da Congregação das Franciscanas
Missionárias de São Pascoal, preceitua, no art. 2º, que ela tem caráter
religioso, tendo por finalidade primeira a prática da vida religiosa
consagrada e, no parágrafo único do art. 5º, que manterá pastorais em
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geral e desenvolverá trabalhos de catequeses.
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, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 804/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 844/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do
Bairro Acaiaca, 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, 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 844/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Melhoramentos do Bairro Acaiaca, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade a captação de
recursos para o desenvolvimento de atividades nas áreas da saúde,
do esporte e da cultura.

A entidade trabalha para a defesa do consumidor, defesa civil,
defesa dos direitos humanos, da criança e do adolescente,
recuperando dependentes químicos, aos quais oferece cursos e
oficinas profissionalizantes. Promove, ainda, a distribuição de cestas
básicas e oferece auxílio de moradia a pessoas necessitadas.

Por suas iniciativas de importância social, a referida entidade
merece o título declaratório de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

844/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 854/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Borbagatense
Unidos para o Progresso - Abup -, com sede no Município de Ferros.

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 854/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Borbagatense Unidos para o Progresso - Abup-, com sede
no Município de Ferros, 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. 11 do seu estatuto dispõe que, sendo ela
dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, juridicamente constituída, enquanto o art. 19 estabelece
que as atividades dos diretores e conselheiros ou instituidores, bem
como as dos sócios, serão gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 854/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator- Gilberto
Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 879/2007

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 o Conselho Popular do Bairro do
Trevo, com sede no Município de Coqueiral.

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 879/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Conselho Popular do Bairro do Trevo, com sede no Município de
Coqueiral, que tem por finalidade a promoção do desenvolvimento do
bairro por meio da realização de obras e ações, com recursos próprios
ou obtidos através de doações. Também representa os moradores
junto a órgãos públicos e entidades privadas na busca de solucionar
suas demandas.

No campo assistencial, combate a fome e a miséria, promove ações
para a proteção da saúde da família, da gestante, da criança e do
idoso, assim como para a reabilitação de pessoas portadoras de
necessidades especiais.

Pelo seu esforço de buscar soluções para a coletividade do Bairro
do Trevo, em Coqueiral, a entidade merece o título de utilidade
pública.

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

879/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 904/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em análise visa
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declarar de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento
Econômico e Social de Paracatu - Adesp -, com sede nesse
Município.

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 ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 904/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Adesp, com sede no Município de Paracatu, entidade sem
fins lucrativos, de caráter assistencial, que se vem destacando na
apresentação de programas de geração de emprego e renda,
fortalecendo o desenvolvimento econômico e social do Município,
dando apoio e suporte às empresas já existentes, além de incentivar a
criação de novas empresas.

Na busca do cumprimento de seus objetivos programáticos, procura
incrementar o setor turístico, desenvolvendo ações que visem à
promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico,
como também firmar parcerias com outras instituições congêneres e
órgãos públicos que atuam diretamente nas áreas relacionadas com a
melhoria de qualidade de vida da comunidade.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja reconhecida e
declarada de utilidade pública.

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

nº 904/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Ronaldo Magalhães, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 917/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.680/2006, a requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária, Cultural e Beneficente Hidro-FM, com sede
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no Município de Nova Ponte.
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 917/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária, Cultural e Beneficente Hidro-FM,
com sede no Município de Nova Ponte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei
nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o estatuto da entidade (ver alteração) determina no
§ 1º do art. 13 que, em nenhuma hipótese, será admitida ou
autorizada a remuneração de membros da diretoria ou do conselho, e
no art. 35 que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão doados a outra associação com o mesmo fim.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 917/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 923/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 923/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 745/2003, a requerimento do Deputado Walter Tosta,
visa a instituir o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 e,
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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 923/2007 visa a instituir o Selo Empresa Amiga

da Terceira Idade, a ser concedido a pessoa jurídica que contribuir
para a assistência, inserção social e melhoria da qualidade de vida
dos mineiros acima de 60 anos. A distinção será concedida nas
graduações Prata, no caso de contribuição significativa ou promoção
de campanhas em benefício do idoso; e Ouro, no caso de contribuição
ou manutenção de instituições que atendam esse segmento nas áreas
de assistência social ou de saúde.

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, e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30.

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.

A matéria em análise pertence ao campo de competência legislativa
do Estado, e a deflagração de seu processo legislativo não se inclui
entre aquelas previstas no art. 66 da Constituição do Estado como de
competência reservada do Governador, do Presidente da Assembléia,
nem do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal
de Contas.

Cabe destacar que o inciso XVII do art. 90 da Constituição do
Estado prevê como competência privativa do Chefe do Executivo
conferir condecoração e distinção honoríficas, sem, contudo, lhe
reservar a instituição dessas honrarias. Em respeito ao citado
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dispositivo, o art. 4º da proposição prevê a entrega do Selo Empresa
Amiga da Terceira Idade por essa autoridade.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição da
homenagem de que trata o projeto em tela pode ser objeto de
disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados componentes do
sistema federativo e por iniciativa de membro desta Casa.

Pelo exame da proposta, entretanto, parece inadequada a adoção
da palavra “selo”, que é utilizada comumente para certificar que
determinado produto ou serviço atendem a um determinado padrão de
qualidade, jamais para indicar prêmio ou reconhecimento pela atuação
destacada de uma pessoa ou entidade.

Para esse caso, encontra-se consagrada na legislação estadual a
palavra “medalha”, esta conferida a pessoas ou entidades em
reconhecimento de sua atuação. O reconhecimento que o poder
público confere por meio de uma medalha não tem, como regra, prazo
de validade, mas fica associado ao ano ou ao período em que ela foi
concedida.

Ademais, a concessão de um selo a ser utilizado na divulgação de
produtos e serviços requer um acompanhamento das atividades
empresariais para a confirmação da continuidade do cumprimento dos
requisitos exigidos para tanto. Nesse caso, deve haver previsão do
responsável por essa fiscalização, e da prerrogativa de organizar a
administração pública, atribuindo-lhe competência, que é, no caso,
segundo o inciso III, alínea “f”, do art. 66 da Constituição do Estado,
do Governador.

Em virtude de tais considerações e visando ao aperfeiçoamento da
redação da proposição, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final
deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 923/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade,
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a ser concedida anualmente à empresa que contribuir para a
assistência, inserção social e melhoria da qualidade de vida dos
mineiros acima dos 60 anos.

Art. 2º - A medalha será concedida nas seguintes modalidades:
I - Grau Prata, para a pessoa jurídica que se destacar na promoção

de campanhas de mobilização em favor dos idosos;
II - Grau Ouro, para a pessoa jurídica que se destacar por manter,

parcial ou integralmente, instituição sem fins lucrativos que atenda o
idoso nas áreas de assistência social ou saúde.

Art. 3º - A empresa agraciada com a medalha irá recebê-la do
Governador do Estado, na presença do Presidente do Conselho
Estadual do Idoso.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 935/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ademir Lucas, visa declarar de
utilidade pública o Movimento de Luta Pró-Creches de Contagem -
MLPCC -, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 935/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Movimento de Luta Pró-Creches de Contagem que tem por finalidade
a integração de entidades que se dedicam ao atendimento à infância
localizadas nos Municípios que integram a Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

Para o cumprimento de seu propósito, realiza cursos de
capacitação, seminários e congressos. Busca o reconhecimento legal
do educador infantil, que atua nas creches, como categoria
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profissional.
Promove formas de implementação do disposto no Estatuto da

Criança e do Adolescente, mobilizando as creches para reivindicar
seus direitos junto ao poder público, à iniciativa privada e à sociedade
em geral.

Pelo seu esforço de relevância para a harmonia social, a referida
instituição merece o título de utilidade pública.

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

935/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.006/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei nº
1.006/2007 visa declarar de utilidade pública o Rio Verde Esporte
Clube, com sede no Município de Santa Luzia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/5/2007, 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 1.006/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Rio Verde Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia,
entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 66 de seu estatuto dispõe que,
dissolvida a instituição, o eventual patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, legalmente constituída, detentora do
título de utilidade pública estadual, e o § 1º do art. 77 determina que a
associação não remunere, nem conceda vantagens ou benefícios a
seus diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou
equivalentes.
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Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.006/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.035/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.035/2007, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.295/2003, a requerimento do Deputado Neider
Moreira, institui a Semana Estadual de Transplantes de Órgãos e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 11/5/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, a quem compete, nos termos dos arts.
102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno, examiná-la preliminarmente,
atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.035/2007 visa instituir a Semana Estadual de

Transplantes de Órgãos, a ser realizada na segunda semana do mês
de setembro.

Com relação à competência legislativa, as matérias de competência
privativa da União estão previstas no art. 22 da Constituição da
República, e, no art. 30, está assegurado ao Município legislar sobre
assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual, no que couber. Ao Estado são reservados os temas que não
lhe sejam vedados pelo Texto Constitucional, conforme determina o §
1º do art. 25 da Carta Magna.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra entre as
competências reservadas à União ou ao Município, infere-se que o
Estado federado tem o poder de legislar sobre o assunto.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
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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. Assim, inexiste vício quanto à deflagração
do processo legislativo por membro desta Casa.

Cabe ressaltar a existência da Lei nº 11.553, de 1994, que dispõe
sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de
transplantes. Em seu art. 3º, acrescentado pela Lei nº 12.306, de
1996, determina às escolas de 1º e 2º graus da rede pública estadual
a promoção de campanha anual, com duração de uma semana, para
divulgação de informação sobre a doação de órgãos, contando com a
participação do MG Transplantes, bem como de médicos e
especialistas, que proferirão palestras sobre doação de órgãos,
tecidos e substâncias humanas.

A proposição em análise, ao determinar em seu art. 2º que a
Semana Estadual de Transplantes de Órgãos deve coincidir com a
campanha anual promovida pela rede estadual de ensino, deixa claro
que sua pretensão é ampliar a discussão sobre o tema para toda a
sociedade, estabelecendo uma semana específica para a divulgação
da necessidade de doação e os procedimentos necessários à sua
realização.

Com o intuito de acatar a idéia do autor da proposição de forma
condizente com a técnica legislativa e, também, de suprimir o art. 3º,
por ordenar ao Poder Executivo cometer ato de sua competência,
apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.035/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 3º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe

sobre a ação do Estado visando ao favorecimento da realização de
transplantes, acrescentado pela Lei nº 12.306, de 23 de setembro de
1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 11.553, de 3 agosto de 1994,
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acrescentado pela Lei nº 12.306, de 23 de setembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Fica instituída a Semana Estadual de Orientação sobre
Transplantes de Órgãos, a ser realizada anualmente na segunda
semana de setembro.

§ 1º - São objetivos da Semana:
I - prestar esclarecimentos sobre a necessidade de doação de

órgãos e sobre os procedimentos necessários para sua realização;
II - desenvolver nas escolas de 1º e 2º graus campanha de

informação sobre doação de órgãos.
§ 2º - A campanha de que trata o inciso II do artigo anterior contará

com a participação do MG Transplantes, bem como de médicos e
especialistas, que proferirão palestras sobre doação de órgãos,
tecidos e substâncias humanas.".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.039/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.722/2004, a requerimento do Deputado Neider
Moreira, tem por finalidade declarar de utilidade pública o Núcleo
Espírita Nosso Lar, com sede no Município de Itaúna.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 11/5/2007, vem a matéria a
este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.039/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Núcleo Espírita Nosso Lar, com sede no Município de
Itaúna, que, de acordo com o art. 2º, alínea “a”, de seu estatuto, tem
por finalidade o estudo da doutrina espírita, codificada por Allan
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Kardec, nos aspectos religioso, científico e filosófico.
A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade

pública, determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade
pública a sociedade civil, 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 e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse 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 cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade de
crença, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
5º, VI, da Carta Magna.

Em vista disso, a declaração do Núcleo Espírita Nosso Lar como de
utilidade pública contraria o preceito constitucional que proíbe o
Estado de estabelecer alianças com instituições que têm como
objetivo a propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.039/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.051/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.051/2007, do Deputado Luiz Tadeu Leite, tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Noiva dos Cordeiros - ACNC -, com sede no Município de Belo Vale.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/5/2007 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 1.051/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Noiva dos Cordeiros - ACNC -, com
sede no Município de Belo Vale .

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 44 (ver
alteração realizada em 9/11/2005), que, caso seja ela dissolvida, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, e o
art. 47 dispõe que ela não remunerará seus diretores, conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.051/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.053/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela tem como finalidade declarar de utilidade pública a Equipe de
Músicos Trabalhando em prol de Entidades Carentes - Empetec -,
com sede no Município de Itabirito.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 17/5/2007, 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 1.053/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Equipe de Músicos Trabalhando em prol de Entidades Carentes -
Empetec -, com sede no Município de Itabirito.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 3º do art. 3º de seu estatuto determina
que a entidade não remunerará os dirigentes e conselheiros; e o art.
33 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será entregue a uma instituição filantrópica, com
personalidade jurídica e considerada de utilidade pública.

Objetivando corrigir o nome da entidade, de acordo com o art. 1º de
seu estatuto, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.053/2007 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 Projeto Emtepec -

Equipe de Músicos Trabalhando em prol de Entidades Carentes, com
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sede no Município de Itabirito.”.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 24/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela
dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do
fator RH nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/2/2007, a proposição foi
distribuída, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça,
que opinou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Em seguida, a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social emitiu
parecer quanto ao mérito, opinando pela rejeição do projeto.

Em virtude de requerimento aprovado na reunião plenária desta
Casa em 28/3/2007, foi a matéria distribuída também a esta Comissão
para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço determina que as concessionárias do

serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Estado afixem,
nos uniformes dos motoristas e ajudantes de viagem, etiqueta com
registro do grupo sangüíneo e do fator RH desses profissionais. Tal
medida objetiva reduzir o risco a que são expostos os profissionais
que trabalham nos ônibus que servem ao sistema de transporte
coletivo intermunicipal, em caso de acidente, uma vez que a
informação do tipo sangüíneo da vítima torna eficiente o socorro.

Com o objetivo de salvaguardar e aperfeiçoar o projeto, a Comissão
de Constituição e Justiça apresentou as Emendas nºs 1 e 2,
estipulando multa de 500 Ufemgs quando do não-cumprimento do
disposto na proposição e determinando sua vigência a partir da data
de sua publicação.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social entendeu
que, conquanto seja motivado por elevados princípios, o projeto não
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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 outro, porque o objeto da proposição não atende ao
princípio da subsidiariedade (utilidade ou necessidade da regra), pois
não pode ser incluído nem entre as ações prioritárias no campo dos
acidentes de trânsito nem entre as demandas apresentadas pelos
trabalhadores do transporte de passageiros. Ainda segundo essa
Comissão, os acidentes envolvendo veículos pesados apresentam o
menor percentual de vítimas, sendo certo que os ônibus são os
veículos que menos se envolvem em acidentes.

Apesar desses argumentos, esta Comissão entende, no âmbito de
sua área de competência, na qual se inclui o serviço de transporte de
passageiros, que existe a necessidade de criar mecanismos para
aumentar as possibilidades de salvar a vida dos profissionais do setor.
O projeto possibilita a agilização da identificação do fator sangüíneo
do trabalhador, o que pode ser fundamental para salvar sua vida em
caso de acidente.

Com relação à justificação do requerimento do Deputado Doutor
Viana que motivou a apreciação da proposição por esta Comissão,
qual seja a preocupação com um eventual aumento de preço nas
passagens diante dos custos acarretados pela eventual aprovação do
projeto em questão, entendemos, a princípio, que a obrigação contida
no texto não é capaz de afetar o equilíbrio dos contratos de concessão
firmados entre o Estado e as empresas de ônibus. Decerto, a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinará mais
propriamente sobre esse aspecto.

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

24/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Paulo Guedes, relator - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 236/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe
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dispõe sobre a afixação, nas recepções dos hospitais da rede pública
do Estado, da Cartilha dos Direitos do Paciente.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para
receber parecer.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para ser analisada
no que tange aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe relaciona direitos dos usuários dos

serviços e das ações de saúde no Estado, reunindo-os em uma
Cartilha dos Direitos do Paciente, documento que se pretende seja
afixado nas recepções dos hospitais da rede pública do Estado, de
forma a facilitar o pleno conhecimento desses direitos por parte dos
usuários dos serviços de saúde.

Matéria semelhante tramitou nesta Casa, em 1999, sob a forma do
Projeto de Lei nº 372/99, o qual dispunha sobre o direito dos usuários
dos serviços e das ações de saúde no Estado e dava outras
providências. Naquela oportunidade, esta Comissão exarou parecer
concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria, com as emendas que apresentou, em razão dos vícios de
inconstitucionalidade que comprometiam a proposta original.
Aprovada em 2º turno, na forma do vencido em 1º turno, a proposição,
no entanto, não foi transformada em norma jurídica, em virtude de
veto total oposto pelo então Governador do Estado. Em agosto de
2002, foi reapresentado o projeto nesta Casa, com o nº 2.314/2002.
No entanto, o próprio autor, em 8 de outubro do mesmo ano,
apresentou requerimento solicitando a retirada de tramitação do
referido projeto. Finalmente, em 20/2/2003 foi publicado o Projeto de
Lei nº 2/2003, também dispondo sobre os direitos dos usuários dos
serviços e das ações de saúde no Estado, proposição que logrou êxito
em sua tramitação nesta Casa e foi transformada na Lei nº 16.279, de
20/9/2006.

A matéria objeto da proposição em análise se insere no domínio de
competência legislativa estadual, a teor do disposto no art. 24, XII, “in
fine”, da Constituição mineira, segundo o qual compete à União, aos
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Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
proteção e defesa da saúde, sendo comum às três esferas de governo
a competência material sobre assuntos de saúde.

Sob o comando do art. 24, XII, “in fine”, c/c o art. 197, ambos da
Constituição da República, o legislador federal elaborou a Lei
Orgânica da Saúde – Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, e dá outras providências. Com essa norma geral o
projeto em estudo se mostra compatível.

O projeto está em harmonia, também, com a Lei Federal nº 5.991,
de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e com a Lei
Federal nº 6.360, de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, os cosméticos, saneantes e outros
produtos, normas estas que, juntamente com os seus respectivos
decretos regulamentadores, foram recepcionadas pela Constituição
Federal, uma vez que estão em consonância com as disposições do
seu art. 197.

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.

A assistência à saúde, com o advento da Constituição da República
de 1988, sofreu grandes mudanças do ponto de vista jurídico. A saúde
passou a ser reconhecida como uma questão de relevância pública e
como um direito dotado de uma abrangência que ultrapassa o aspecto
médico-assistencial.

Conforme disposto no “caput” do art. 198 da Carta da República, “as
ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”,
organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, de
atendimento integral à população, priorizadas as ações de prevenção
e de participação da comunidade.

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de
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1988 foram consubstanciadas na citada Lei nº 8.080, de 1990. Essa
lei enfatiza os princípios e regulamenta as disposições gerais para o
sistema de saúde proposto no já mencionado “caput” do art. 198 da
Carta Magna, o Sistema Único de Saúde - SUS -, destinado a
estabelecer condições que assegurem o acesso universal e igualitário
às ações e serviços públicos de saúde. O SUS é definido como um
sistema único, seguindo os mesmos princípios em todo o território
nacional, sob a responsabilidade, em cada esfera, dos governos
federal, estadual e municipal. Nesse sistema, a predominância do
interesse de uma pessoa de direito público não deverá excluir a
obrigação de uma outra.

Três princípios básicos norteiam o sistema: a universalidade, pela
qual a saúde é concebida como um direito de todo cidadão e um
dever do Estado; a eqüidade, segundo a qual as diferenças individuais
não podem ser impedimentos ao consumo de bens e serviços
públicos de saúde; a integralidade, de acordo com a qual as ações de
saúde não devem ser compartimentalizadas, mas compostas por
atividades integradas. Com a norma geral citada, o projeto em estudo
está em harmonia.

O projeto está de acordo, ainda, com as normas contidas no Código
de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 1.246, de 8/1/88,
publicada no “Diário Oficial da União” de 26/1/88.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos
óbices de natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria
nesta Casa. Todavia, devem ser promovidas alterações no projeto,
com vistas ao seu aperfeiçoamento. Mesmo porque, quase todos os
seus dispositivos já estão contemplados no texto da Lei nº 16.279, de
2006, a saber, os seus arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º,
15º, 17º,18º, 19º, 23º, 24º, 25º e 27º. Sendo assim, apresentamos o
Substitutivo nº 1 ao final deste parecer, acrescentando à Lei nº
16.279, de 2006, alguns dos dispositivos do projeto que inovam o
mundo jurídico e merecem prosperar.

O art. 10, entretanto, que exige que os pacientes recebam os
medicamentos acompanhados de bula impressa de forma
compreensível e clara, com data de fabricação e prazo de validade, se
mostra impraticável, em virtude de os medicamentos prescritos para
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cada paciente serem ministrados por enfermeiro conforme dosagem
determinada pelo médico. Essa medicação assim prescrita não
corresponde ao conteúdo total de uma cartela, caixa ou qualquer outro
recipiente, que, por obrigação de ordem regulamentar, deve conter a
respectiva bula. Ora, para atender ao disposto no referido artigo, seria
necessário que para cada medicamento prescrito para cada paciente
fossem impressas inúmeras bulas, já que vários pacientes,
dependendo do tempo de internação, poderão fazer uso de um
mesmo medicamento por períodos de tratamento indeterminado.
Assim, não encontramos amparo no ordenamento jurídico ou no
princípio da razoabilidade, inscrito no “caput” do art. 13 da
Constituição Estadual, para acatar o artigo destacado.

O art. 12 merece ser preservado, tendo em vista que em nada
contraria as disposições dos arts. 72 ao 74 da Lei nº 13.317, de 1999,
que contém o Código de Saúde do Estado. Também o art. 14
demonstra coerência com o princípio constitucional da razoabilidade,
além de se mostrar oportuno, conveniente e consentâneo com o
tratamento mais humano que se busca propiciar ao doente. Quanto ao
art. 16 do projeto, que se refere ao acesso pelo paciente às suas
despesas detalhadas, quando houver, não vislumbramos nenhum
impedimento jurídico-legal à sua manutenção. Na realidade, esse
direito é pacífico no universo jurídico mineiro. Todavia, deixá-lo
claramente expresso na lei modificada e que será afixada em local
acessível ao público, contribuirá para a divulgação mais ampla do seu
conteúdo.

A questão postulada no art. 20, referente à manutenção de um
neonatologista por ocasião de parto, merece ser comentada, o que
fazemos a seguir. A União, por meio do Ministério da Saúde,
considerando a necessidade de assegurar a melhoria do acesso, da
cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da
assistência ao parto e ao puerpério e da assistência neonatal, instituiu,
por meio da Portaria nº 569, de 1º/6/2000, o Programa de
Humanização no Pré-Natal e Nascimento, no âmbito do SUS. O art.
2º, alínea “d”, da portaria ministerial citada estabelece que toda
gestante tem direito a assistência ao parto e ao puerpério e que esta
seja realizada de forma humanizada e segura, de acordo com os
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princípios gerais e as condições estabelecidas no Anexo II da referida
norma. O mesmo Anexo II determina que, para a adequada
assistência à mulher e ao recém- nascido no momento do parto, todas
as unidades integrantes do SUS têm como responsabilidades, entre
outras, garantir a visita do pai sem restrição de horário e assegurar
condições para que as parturientes tenham direito a acompanhante
durante a internação, desde que a estrutura física das unidades
integrantes do SUS o permita. Como se vê, diante do arcabouço
jurídico delineado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da
Saúde, o tema foi tratado em norma infralegal, no caso uma portaria
baixada pelo Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela
direção nacional do SUS. Assim, o referido art. 20 não encontra
respaldo jurídico para ser mantido no substitutivo que estamos
propondo, tendo em vista que a matéria já se encontra contemplada
na norma federal nacional. Também o art. 21, que exige a realização
do teste do pezinho não inova o mundo jurídico, considerando a
existência da Lei nº 11.619, de 1994, que já obriga o Estado a
oferecer, gratuitamente, o exame do cariótipo e a triagem metabólica
para diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito – o
exame do pezinho.

Além disso, também o art. 22 do projeto não merece prosperar sob a
ótica desta Comissão, tendo em vista que pleiteia indenização
pecuniária em favor do paciente lesado em virtude de culpa, seja por
imprudência, negligência ou imprudência dos profissionais da saúde.
Cumpre lembrar que tal matéria, que inclui a responsabilidade civil, é
da competência legislativa privativa da União e se encontra
disciplinada no Código Civil Brasileiro.

O direito do paciente aprovar, previamente, a retirada de qualquer
órgão de seu corpo configura tema disciplinado em lei federal, qual
seja a Lei nº 10.211, de 2001, que altera a Lei nº 9.434, de 1997, que
“dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo
humano para fins de transplante e tratamento”, cujo art. 9º permite que
a pessoa juridicamente capaz disponha gratuitamente, ainda em vida,
de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo, para fins terapêuticos ou
para transplantes em cônjuge ou parentes consangüíneos até o quarto
grau, inclusive, na forma do § 4º deste artigo, ou em qualquer outra
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pessoa mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à
medula óssea. O §4º do referido art. 9º estabelece que o doador
deverá autorizar a doação, preferencialmente por escrito e diante de
testemunhas, especificando o tecido, órgão ou parte do corpo objeto
da retirada. Como vemos, o objetivo do legislador constante no art. 26
do projeto já se mostra devidamente atendido nos dispositivos legais
mencionados, o que implica o não-acatamento do referido artigo em
face da inexistência de novidade jurídica do dispositivo, atributo
essencial da lei no sentido estrito.

No que se refere ao art. 27 da proposição, a Lei nº 16.279, de 2006,
já prevê a obrigatoriedade de as instituições que prestam serviços
públicos de saúde afixarem o inteiro teor da lei em seus
estabelecimentos, em local visível.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 236/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado:

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta os incisos XXI, XXII e XXIII ao “caput” do art. 2º da Lei nº

16.279, de 20 de setembro de 2006, que dispõe sobre os direitos dos
usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de setembro de

2006, fica acrescido dos seguintes incisos XXI, XXII e XXIII:
“ Art. 2º - (...)
XXI - conhecer a procedência de sangue ou de hemoderivados a

serem recebidos em transfusão e verificar se esse material contém o
carimbo específico atestando as sorologias efetuadas e a sua
validade;

XXII - saber com segurança e antecedência, por meio dos testes ou
exames a que for submetido, se é diabético, portador de algum tipo de
anemia ou alergia a determinados medicamentos, como anestésicos,
penicilina, sulfas, soro antitetânico ou outras substâncias que possam
causar-lhe efeitos danosos, antes que lhe sejam administrados;

XXIII - acessar as contas detalhadas referentes às despesas com
seu tratamento, exames, medicação, internação e outros
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procedimentos médicos, quando for o caso.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 413/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº

413/2007 “estabelece critérios para distribuição dos recursos
estaduais destinados ao transporte escolar e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte 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 estabelece critérios para distribuição

dos recursos estaduais destinados ao transporte escolar.
A Constituição da República estabelece, em seu art. 205, que a

educação é “direito de todos e dever do Estado”. Ainda nos termos da
Carta Federal, observamos que o ensino deverá ser ministrado com
base no princípio da igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola, ficando definido que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, seus sistemas de ensino, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório. Além disso, a Constituição
estabelece, em seu art. 212, que “a União aplicará, anualmente,
nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino”.

Por força do inciso VIII do art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional - LDB, Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, são
consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
aquelas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos
das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as
que se destinam a manutenção de transporte escolar.

A matéria se insere no âmbito da competência material comum entre
a União, os Estados e os Municípios, conforme disposto no inciso V
do art. 23 da Constituição Federal, e da competência legislativa
concorrente e suplementar entre a União e os Estados, competindo
àquela a edição de normas gerais, conforme disposto no inciso IX do
art. 24 da mencionada norma.

A LDB, no inciso VII do art. 10, acrescentado pela Lei Federal nº
10.709, de 2003, atribui ao Estado a tarefa de assumir o transporte
escolar dos alunos da rede estadual.

Já o art. 11 da mesma lei confere aos Municípios a atribuição de
assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Nos termos da Lei Federal nº 10.709, de 2003, cabe aos Estados
articularem-se com os respectivos Municípios, para prover o
transporte escolar dos alunos, da forma que melhor atenda aos
interesses deles.

Na legislatura passada, tramitou nesta Casa Legislativa o Projeto de
Lei nº 1.166/2003, cujo conteúdo é o mesmo do projeto em exame.
Ocorre que, posteriormente à apresentação desse projeto, foi editada
a Lei Federal nº 10.880, de 9/6/2004, que instituiu o Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate.

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - é
executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE - e tem por objetivo oferecer transporte escolar aos alunos do
ensino fundamental público, residentes em área rural, por meio de
assistência financeira em caráter suplementar, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios.

Nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.880, de 2004, os
recursos financeiros são repassados em parcelas e calculados com
base no número de alunos do ensino fundamental público residentes
em área rural que utilizem o transporte escolar oferecido pelo poder
público. O § 3º do mesmo artigo determina que, para fins do referido
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cálculo, devem ser considerados os dados oficiais do censo escolar,
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - Inep -, relativo ao ano imediatamente anterior ao do
atendimento.

A assistência financeira prevista no Pnate destina-se exclusivamente
ao transporte escolar do aluno.

É importante observar que, na forma do § 5º do art. 2º da lei federal
que cria o Pnate, o Município pode proceder ao atendimento do
transporte escolar dos alunos matriculados nos estabelecimentos
estaduais de ensino, localizados nas suas respectivas áreas de
circunscrição, desde que assim acordem o Estado e o Município.
Neste caso, a lei federal autoriza o repasse do recurso financeiro, de
forma direta, do FNDE ao Município, observada a forma de cálculo
prevista na norma federal.

É mister observar que é vedado ao FNDE proceder ao repasse dos
recursos do Pnate aos Estados e aos Municípios, quando estes
utilizarem os recursos em desacordo com as regras estabelecidas na
norma federal.

Assim sendo, verifica-se que, no caso de repasse de recurso
financeiro oriundo do Pnate, deve ser observado o critério previsto na
Lei Federal nº 10.880, de 2004, qual seja: o número de alunos do
ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem
transporte escolar fornecido pelo poder público.

Por isso, é defeso ao Estado criar, em lei estadual, critérios
diferentes para o repasse des recursos que lhe tenham sido
transferidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar. Ademais, a regra prevista no parágrafo único do art. 1º do
projeto, relativa à prestação de contas dos recursos recebidos pelos
Municípios, não inova o ordenamento jurídico, uma vez que essa
obrigação já é prevista na legislação pátria. Deve, por isso, ser
excluída.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 413/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Estabelece critérios para distribuição dos recursos estaduais
destinados ao transporte escolar.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O montante de recursos financeiros estaduais transferido

para Município para fins de custeio de despesa com transporte escolar
de alunos da rede pública estadual será calculado de acordo com:

I - a quantidade de alunos transportados;
II - a condição de manutenção dos trechos das estradas percorridos;
III - o número de dias letivos e a distância percorrida por dia.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica para fins de

transferência dos recursos provenientes do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar, executado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, a que se refere a Lei Federal nº
10.880, de 9 de junho de 2004.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Delvito Alves.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 420/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 1.265/2003, a requerimento do Deputado Djalma Diniz, visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mariana o imóvel
que especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 22/3/2007, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão, para exame preliminar dos 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 420/2007 pretende conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem imóvel público do Estado ao patrimônio do
Município de Mariana, constituído de terreno com área de 900,00m²,
registrado sob o nº 3.597, a fls. 247 do Livro 3-F, no Cartório de
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Registro de Imóveis da Comarca de Mariana.
A Constituição do Estado exige, em seu art. 18, que toda alienação

de bem público deve ser precedida de autorização do Poder
Legislativo.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no inciso I de seu
art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de interesse
público devidamente justificado; cabe ressaltar, entretanto, que,
solicitada a manifestar-se sobre a matéria na legislatura anterior, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota
Técnica nº 95/2003, declarou-se contrária à pretendida transferência
de domínio, pois a Secretaria de Estado de Cultura, órgão a que o
imóvel está vinculado, possui interesse na sua utilização para
instalação do Memorial Diogo de Vasconcelos.

A proposição em análise tem caráter meramente autorizativo por
tratar de ato de competência privativa do Governador do Estado,
atribuída pelo inciso XIV do art. 90 da Constituição mineira, 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, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 420/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 466/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.261/2006
“institui a Política Estadual de Combate à Obesidade”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 23/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui a política estadual de combate à

obesidade, “com a finalidade de implementar ações eficazes na
redução de peso e no combate à obesidade adulta e infantil e à
obesidade mórbida”. Pretende, portanto, criar um programa de
governo voltado para a promoção da saúde da população.

A Constituição da República, em seu art. 2º, consagrou a tripartição
dos Poderes ao estabelecer que “são poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”. No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu funções
para cada um dos Poderes e atribuiu-lhes competências próprias,
sem, contudo, caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo
Alexandre de Moraes, “cada um dos Poderes possui uma função
predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da
soberania estatal, além de outras funções previstas no texto
constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas” (“Direito
Constitucional”, 9ª ed., São Paulo: Atlas, pág. 364).

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Assim como a
Constituição da República estabelece as normas do processo
legislativo para que o Poder possa produzir as normas jurídicas,
também fixa as competências específicas para que exerça a
fiscalização das atividades do Executivo.

Da mesma maneira, a norma constitucional atribui funções,
competências e atribuições ao Poder Executivo, cuja função típica é
administrar. Segundo Moraes, “o Poder Executivo constitui órgão
constitucional cuja função precípua é a prática dos atos de chefia de
estado, de governo e de administração” (op. cit., pág. 408). Cabe ao
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Chefe do Poder Executivo a representação do ente político, a direção
dos seus negócios e a administração da coisa pública.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são
atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da
competência constitucional para realizar tais ações de governo. Por
via de regra, prescindem de previsão legal. Apenas os planos e
programas previstos na Constituição da República devem ser
submetidos pelo Poder Executivo à aprovação do Poder Legislativo.
Quando não prescindem da previsão legal, os programas de ação
governamental devem estar previstos nas leis orçamentárias.

Assim, tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal - STF -,
conforme a Decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser
pertinente a edição de lei específica criando programa, ressalvados os
casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto
no art. 48, IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Decidiu o STF que, fora das hipóteses mencionadas, “não há porque
qualquer plano ou programa deva ser submetido pelo Executivo ao
Congresso, seja porque muitos deles são atividades típicas da
Administração, seja porque restaria inviabilizando o exercício das
funções do Poder Executivo”.

Por isso, a apresentação de projetos de lei que tratam de temas
dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque inócua, uma
vez que visa a obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que
já está entre suas competências constitucionais.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da
generalidade e não pode chegar ao ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa
governamental, pois isso seria invadir o campo de atuação
institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da
separação dos Poderes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 466/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito
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Alves - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 502/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.935/2004, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a produção, a comercialização e a distribuição
de listas telefônicas no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, 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 seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em análise pretende tornar obrigatório o fornecimento da

lista de assinantes por parte das concessionárias do serviço de
telefonia fixa que atuam no Estado, para fins de edição do catálogo
telefônico.

Estabelece o projeto que o fornecimento do material se verifique
mediante a cobrança de preços que cubram apenas os custos
relativos ao serviço.

Por fim, estabelece a multa de R$3.000,00 caso as listas telefônicas
contenham mensagem que vincule a operadora do sistema de
telefonia fixa à empresa responsável pela edição da lista, atribuindo
competência aos órgãos de defesa do consumidor para aplicação da
penalidade.

O Projeto de Lei nº 1.935/2004, cujo conteúdo é idêntico ao do
projeto em análise, tramitou nesta Casa, na legislatura passada.
Entretanto, em razão de perda de prazo regimental, esta Comissão de
Constituição e Justiça não emitiu parecer sobre a matéria.

Em que pese à apuração dos problemas relativos à edição e
distribuição de listas telefônicas, a proposta depara com óbices de
natureza constitucional, conforme veremos adiante.

Os serviços de telecomunicação, entre os quais se insere a telefonia
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fixa, são de competência privativa da União e podem ser explorados
por meio de autorização, concessão ou permissão, segundo dispõe o
art. 21, XI, da Constituição da República.

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da
União, conforme determina o art. 22, IV, da Carta Maior.

O art. 175 do Diploma Constitucional determina, para a hipótese da
prestação de serviços sob o regime de concessão, conforme ocorre
no caso em tela, que a lei disponha sobre o regime das empresas
prestadoras dos serviços, o caráter especial dos contratos e da
prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão, como também sobre os direitos dos usuários, a política
tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado.

A norma a que se refere o texto constitucional é lei federal, já que a
prestação do serviço de telefonia é atribuída à União.

É importante observar que o Estado de Santa Catarina editou a Lei
nº 11.908, de 2001, que, tal como o projeto de lei em tela, trata da
assinatura básica ou taxa mínima pela disponibilidade do serviço de
telefonia. O Governador daquele Estado ajuizou, no STF, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.615-1, contestando a
constitucionalidade da lei, por afronta aos arts. 21, XI, e 22, IV, da
Constituição da República.

O STF, em decisão proferida em 22/5/2002, deferiu medida liminar
para suspender a eficácia da referida lei. A Corte Constitucional
entendeu que a lei estadual “detalha forma e condições de cobrança
em matéria de telecomunicações”, tendo invadido a competência
privativa da União para legislar sobre o assunto.

O julgamento do mérito da ação ainda não foi concluído, mas, em
3/3/2005, foram proferidos votos pela procedência integral da ação.
Assim votaram o Ministro Eros Grau, que relata a matéria, e os
Ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Carlos Velloso. O
julgamento ainda não foi concluído em razão da falta do voto do
Ministro Carlos Britto, que solicitou vista dos autos.

É importante observar que o STF, na ADI nº 3.533-9, julgou
inconstitucional a Lei Distrital nº 3.596, de 2005, que impunha às
empresas de telefonia fixa a obrigação de instalar contadores de pulso
em cada ponto de consumo do referido serviço. A Corte Constitucional
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entendeu que a lei distrital, ao criar obrigação não prevista nos
contratos de concessão de serviço público de telefonia, tratou de
matéria de competência da União. O STF não acatou a tese de que a
matéria encontra-se inserida no direito do consumidor.

Sobre o assunto, aduziu a Ministra Cármem Lúcia, em seu voto no
julgamento da ADI nº 3.533-9:

“Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do
usuário decorrentes ou havidos em virtude da prestação dos serviços
públicos devem ser cuidados pelo ente titular de cada um deles no
que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em cujas
cláusulas são definidas as obrigações das partes. De se notar que a
fiscalização do cumprimento do contrato, aí incluída aquela para o fim
de garantir direitos constitucionais, como os dos usuários-
consumidores do serviço, não é faculdade, mas dever do ente
administrativo competente.

A legislação distrital macula-se, portanto, pelo vício decorrente da
intromissão em competência que lhe é alheia e, portanto, vedada,
quando elabora normas sobre tema que não lhe é entregue
constitucionalmente para ser cuidado.

A Constituição outorga a cada um dos entes a titularidade de
serviços públicos, que, ao serem prestados, têm de submeter-se ao
regramento, à fiscalização e à direção do poder concedente. No caso
da telefonia, como afirmado pelo nobre Ministro Relator, o ente
concedente é a União.

Os serviços de telefonia são tidos como federais por opção do
constituinte nacional. As relações havidas por sua prestação ou dela
decorrentes e pelo seu uso pelo administrado submetem-se à
legislação nacional e federal, certamente.

A repartição de competências constitucionais quanto aos serviços
respeita, também, ao princípio da autonomia das entidades federadas,
uma das quais, nos termos do art. 18 da Constituição da República, é
a União. Nem poderia essa pessoa política cuidar das relações de
consumo dos serviços públicos havidos em cada uma das entidades
estaduais e distritais, nem poderia dar-se o inverso.

Ao cuidar da telefonia, a União estabelece as formas de atuação dos
seus concessionários (Leis nºs 8.987/95 e 9.472/97) e, nos contratos,
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nos termos do art. 175, parágrafo único, as condições de fiscalização
do quanto lhe é exigido.

A Lei Distrital em questão, ao definir as normas de obrigações a
serem levadas a efeito pelas concessionárias federais, intervém no
contrato firmado entre a União e as suas concessionárias e define
novas tarefas para estas, que têm como contratante outro que é o
ente federal.

Não posso concluir, portanto, ser constitucionalmente possível que
um ente não participante da concessão possa impor - por definição
legal genérica - a uma das partes do contrato de concessão, de que é
parte outra pessoa política, obrigações, ainda ao argumento de que
tanto se daria para o bem do consumidor.

Até porque, se tanto fosse possível, a concessão não teria
tratamento igual para todos os usuários (que ficariam a depender de
outros entes que não o titular do serviço) e, ainda, a concessão não se
completaria entre as pessoas que comparecem, formalmente, ao
contrato”.

Finalmente, o STF também concluiu o julgamento da ADI nº 3.322-1,
que contestava a constitucionalidade da Lei nº 3.426, de 2004, do
Distrito Federal, que trata da obrigatoriedade da discriminação de
informações na fatura de cobrança do serviço de telefonia. O STF
conclui que a matéria se insere no rol de competência legislativa
privativa da União, já que está regulando serviço de telecomunicação.
Por entender que a lei distrital ofende os arts. 21, XI; 22, IV, e 175,
parágrafo único, I a III, da Constituição da República, o STF julgou
procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 502/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 557/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João e resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.789/2004, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia
através da frota oficial da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de
Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em análise pretende conferir mais efetividade ao

trabalho da Ouvidoria de Polícia por meio da divulgação do número de
seu telefone nos veículos pertencentes à frota oficial da Polícia Militar,
da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Pretende-se,
notadamente, ampliar o acesso da população à referida Ouvidoria,
facilitando a apresentação de denúncias e sugestões.

No que toca à matéria, vale ressaltar que a Ouvidoria de Polícia foi
instituída por meio da Lei nº 12.622, de 25/9/97. Em 2004, foi
aprovada, nesta Casa Legislativa, a Lei nº 15.298, de 2004, que
instituiu a Ouvidoria-Geral do Estado, com a finalidade de examinar as
manifestações referentes a procedimentos e ações de agentes,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem como de
concessionários de serviços públicos estaduais. Dessa forma, a
Ouvidoria de Polícia passou a ser uma área específica da Ouvidoria-
Geral do Estado, e a referida Lei nº 12.622, de 1997, foi, então,
revogada.

Entre as competências da Ouvidoria-Geral do Estado, está a de
garantir a universalidade do atendimento ao cidadão, viabilizando o
acesso aos serviços por ela prestados nas diversas regiões do
Estado, nos termos do inciso X do art. 4º da lei que a instituiu. Vê-se,
pois, que a divulgação dos serviços da Ouvidoria já é um pressuposto
de sua existência; afinal, seu objetivo precípuo é o de formar um canal
direto com a população para a apuração de denúncias e o
aprimoramento dos serviços.

Assim, propomos que a previsão constante no art. 1º do projeto seja
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inserida como parágrafo no art. 4º da referida lei instituidora da
Ouvidoria. Entendemos que a divulgação do número do telefone da
Ouvidoria nos carros da frota oficial das Polícias Civil e Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar é medida que vai ao encontro dos
princípios constitucionais da publicidade e da eficiência e densifica o
princípio democrático. Ademais, tal divulgação possibilitará que o
cidadão exerça o controle direto da administração, previsto no inciso
III do art. 73 da Constituição Federal.

Todavia, entendemos que os demais dispositivos do projeto que
estabelecem os dizeres e a forma como se dará a divulgação do
número do telefone da Ouvidoria são matérias tipicamente
administrativas, de competência intrínseca do Poder Executivo, e não
devem, portanto, ser disciplinadas por meio de lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 557/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, que

cria a Ouvidoria-Geral do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a §
1º:

“Art. 4º - (...)
§ 2º - O Estado divulgará o número do telefone da Ouvidoria de

Polícia nos carros da frota oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado.“.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 601/2007
(Nova redação nos termos do art. 138, § 1º do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado Célio Moreira, pretende
acrescentar dispositivo à Lei nº 15.778, de 26/10/2006, que torna
obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais,
veículos e estabelecimentos que menciona.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para
receber parecer.

Preliminarmente o projeto vem a esta Comissão para, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, ser
analisado quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Ao acrescentar dispositivo ao art. 1º da norma mencionada, a

proposta em análise pretende tornar obrigatória a existência de
aparelho desfibrilador cardíaco externo, automático, nas estações
rodoviárias e ferroviárias, centros comerciais, estádios e ginásios
esportivos, academias de ginástica, hotéis, clubes, locais de trabalho
com pelo menos 100 funcionários ou que estejam localizados no
perímetro urbano, e outros locais com aglomeração ou circulação
diária igual ou superior a 1.500 pessoas.

Conforme ressalta o autor da matéria em sua justificação, trata-se
da reapresentação de projeto de sua autoria na legislatura passada,
acrescido de pequenas modificações. Sendo assim, aproveitamos,
quase que inteiramente, o teor do parecer técnico-jurídico desta
Comissão sobre a matéria naquela oportunidade.

Segundo o autor do projeto, é extremamente importante que os
estabelecimentos mencionados se equipem com o citado aparelho,
uma vez que eles são muito freqüentados e há grande probabilidade
de ocorrência de acidentes cardíacos em pessoas que se encontram
nesses locais.

Não existe nenhuma dúvida quanto à competência desta Casa
Legislativa para dispor sobre matéria que versa sobre a proteção da
vida do cidadão mineiro.

A defesa da saúde insere-se na órbita de competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme se evidencia da
disposição constante do art. 24, XII, da Constituição da República.



201

O texto constitucional federal também preconiza que a saúde é
direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida por meio de
políticas que visem à redução do risco de doença, assegurando
acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação. É o que se depreende do comando contido no seu art.
196.

A Constituição do Estado, por seu turno, insere entre as atribuições
da Assembléia Legislativa todas as matérias de competência do
Estado e, especificamente, as matérias de legislação concorrente de
que trata o art. 24 do Diploma Federal.

Não há nenhum vício que impeça a instauração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar, devendo ser lembrado, contudo,
que os estabelecimentos arrolados no art. 1º do projeto em questão
foram objeto de veto do Governador do Estado, quando da apreciação
da Proposição de Lei nº 16.682, que culminou com a edição da lei que
se pretende alterar.

Todavia, em virtude de emenda apresentada pelo Deputado Gilberto
Abramo, a qual foi acolhida por este relator, reformulamos o parecer
anterior de forma a contemplar a supressão do inciso VII, do art. 1º do
projeto, conforme sugerido pelo citado parlamentar. De fato, a
aplicabilidade factual do referido dispositivo mostra-se difícil, o que vai
ao encontro do princípio constitucional da razoabilidade, inscrito no
“caput” do art. 13 da Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 601/2007
com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Suprima-se o inciso VII do art. 1º.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves -
Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 847/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, proíbe as
empresas que exploram televisão a cabo de cobrar pela instalação e
uso de pontos extras.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 19/4/2007, foi a proposição
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 proposição em análise pretende vedar a cobrança de valor

adicional pela instalação de pontos extras de televisão a cabo por
parte das operadoras que prestam tais serviços no Estado. Segundo o
autor do projeto, essas cobranças têm motivado inúmeras
reclamações nos Procons e a adoção de medidas judiciais, por parte
de consumidores que se vêem lesados e também do Ministério
Público, para a coibição de uma prática reconhecidamente abusiva.

Preliminarmente, deve ser questionada a natureza jurídica desse
serviço, que, segundo a Lei nº 8.977, de 6/1/95, e o Decreto nº 2.206,
de 1997, trata-se de serviço de telecomunicações que consiste na
distribuição de sinais de vídeo e áudio a assinantes, mediante
transporte por meios físicos.

Sendo reconhecido como serviço de telecomunicações, caberia
privativamente à União legislar sobre a matéria, nos termos do
disposto no art. 22, IV, da Constituição da República, à qual compete,
também, explorá-lo diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão (art. 21, XI). Em outras palavras, ao Poder concedente
competiria estabelecer as regras para a estipulação dos vínculos entre
a União e a concessionária, como também para a disponibilização do
serviço no mercado de consumo.

Não se pode perder de vista, entretanto, que as relações entre o
prestador do serviço e o consumidor são regidas não apenas pela
mencionada Lei nº 8.977, mas também pela Lei nº 8.078, de 11/9/90,
que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Segundo
este, a cobrança, por parte das prestadoras do serviço de TV a cabo,
pela instalação dos pontos extras deve ser reputada uma prática
abusiva, uma vez que fere interesses econômicos do consumidor.
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Igualmente ocorre com a telefonia, quando o consumidor promove
tantas extensões da linha quantas forem necessárias, nas
dependências de sua residência. Com efeito, não se pode imaginar
que a prestadora do serviço tenha algum custo adicional para a
prestação do serviço, quando o consumidor, por conta própria,
promove tal instalação no próprio domicílio.

Quando da suspensão da cobrança por tais serviços, o relator do
recurso interposto pela operadora do serviço junto ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais foi claro ao informar que “uma vez dentro da
residência do consumidor, não pode o fornecedor intervir no uso e
distribuição física daquele sinal”, conforme foi enfatizado pelo autor do
projeto.

Avaliando a proposta sob a ótica das relações de consumo,
devemos lembrar que a Carta Federal insere na órbita da competência
concorrente da União, do Distrito Federal e dos Estados não apenas
as matérias que dizem respeito à produção e ao consumo, como
também as que versem sobre responsabilidade por dano ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (art. 24, I, VIII).

Nosso entendimento, portanto, é que esta Casa Legislativa pode
dispor sobre a matéria, em obediência ao comando insculpido no art.
61 da Constituição mineira. Essa tese é defendida com mais ênfase
quando constatamos, pelo art. 26 da mencionada Lei nº 8.977, que o
consumidor deve sujeitar-se, exclusivamente, ao pagamento por sua
adesão ao serviço, disponibilidade e utilização. Remanesce, pois, ao
Estado membro a prerrogativa de editar normas sobre a matéria, com
fundamento na sua competência legislativa residual, consagrada no
art. 24, § 2º, da Carta Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 847/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 858/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei nº 858/2007
dispõe sobre a celebração de acordos entre a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - e os Municípios
mineiros, visando a compensá-los pelos custos de implantação ou de
expansão da infra-estrutura destinada à distribuição de água tratada e
à captação de esgotamento sanitário.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Orçamentária e Financeira.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a estabelecer que a compensação pelos

investimentos efetuados pelos Municípios na infra-estrutura
necessária à prestação dos serviços de água e esgoto conste nos
contratos celebrados entre esses e a Copasa-MG. Com efeito, a
preocupação do autor representa bem os anseios dos Prefeitos das
cidades mineiras, uma vez que, para contratar a Copasa-MG, o
Município normalmente precisa fazer elevado investimento em infra-
estrutura, não sendo ressarcido posteriormente, quando o serviço
passa a ser explorado por essa empresa estadual.

A análise da proposição e da realidade sobre a qual ela pretende
incidir bem como das normas jurídicas que disciplinam a matéria leva-
nos à conclusão de que a ação legislativa adequada em face dessa
importante questão reside no campo, não da função legislativa deste
Poder, mas no da função fiscalizadora. É o que se pretende
demonstrar adiante.

Sob o ponto de vista legal, deve-se reconhecer, inicialmente, que os
contratos em vigor celebrados entre a Copasa-MG e os Municípios
são atos jurídicos perfeitos, não podendo ser alterados por lei
aprovada posteriormente, nos termos do art. 5º, XXXVI, da
Constituição da República, segundo o qual “a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
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Ressalte-se que o titular do serviço de saneamento básico é o
Município, de forma que este não está obrigado a aceitar as condições
estabelecidas pela Copasa-MG, podendo contratar outra empresa ou
ter sua própria entidade para a prestação desse serviço.

Cumpre ressaltar que a Copasa-MG é uma sociedade de economia
mista; por conseguinte, os recursos que permitem seu funcionamento
decorrem da remuneração percebida pela prestação dos serviços que
oferece. Assim, a exigência de que a empresa compense os
Municípios pelos investimentos efetuados em infra-estrutura repercute
na fixação das tarifas cobradas de todos os consumidores do Estado.

O investimento em infra-estrutura para a prestação dos serviços de
saneamento básico decorre do orçamento dos três níveis de governo,
valendo lembrar, a título de exemplo, os recursos previstos pelo
governo federal para esta matéria no Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC. Ocorre que, nos termos do art. 167 da
Constituição da República, não pode projeto de lei de iniciativa
parlamentar ampliar as despesas previstas no orçamento estadual.

Dessa forma, não há como, pela via legal, impor à Copasa-MG a
compensação aos Municípios pelos investimentos efetuados em infra-
estrutura, tendo em vista que se trata de montantes elevados, o que
causaria a elevação significativa nas tarifas cobradas pela prestação
desse serviço.

Por outro lado, nada impede que o Poder Legislativo acompanhe os
programas de obra e os planos regionais bem como exerça o
acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira e orçamentária
da Copasa-MG, nos termos do art. 58, VI, da Constituição da
República, e do art. 100, XIII e XIV, do Regimento Interno desta Casa,
para saber em que medida as tarifas cobradas permitem à empresa
investir em saneamento básico, desonerando, dessa forma, ainda que
parcialmente, os Municípios.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 858/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely
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Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 878/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, torna obrigatória a colocação de selo higiênico no vasilhame
de água mineral e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em tela pretende implantar mecanismos para proteção

da saúde do consumidor, uma vez que este, normalmente, consome a
água mineral sem ter havido higienização adequada da embalagem,
cuja parte externa entra em contato com a água a ser consumida.

Essas embalagens, conforme justifica o autor do projeto, muitas
vezes são armazenadas em locais impróprios, ficando sujeitas a
contaminação, o que pode trazer problemas para a saúde do
consumidor.

A adoção da medida proposta, qual seja a utilização de selo
higiênico no vasilhame do produto, evitaria esses riscos
desnecessários e encontra-se em plena consonância com o
ordenamento jurídico pátrio.

Segundo dispõe o art. 196 da Constituição da República, a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, foi instituído o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, por meio da Lei nº 13.317, de 24/9/99, que estabelece
normas para a promoção e a proteção da saúde no Estado e define a
competência deste no que se refere ao Sistema Único de Saúde.

Segundo orientação constante na referida norma jurídica, toda
matéria que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a promoção e
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a proteção da saúde, notadamente o acondicionamento, o
armazenamento e o transporte dos alimentos e produtos para o
consumo, deve ser objeto de regulamentação e fiscalização por parte
do poder público.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei Federal nº
8.078, de 11/9/90, por seu turno, ao instituir a Política Nacional de
Relações de Consumo, adota como objetivos básicos o atendimento
das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a
melhoria de sua qualidade de vida.

A competência para legislar sobre proteção à saúde e ao
consumidor é concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal, conforme preconiza o art. 24, V e VIII, da Carta da República.

Não existe, por outro lado, nenhuma restrição a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria
não se insere entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição
mineira.

Voltando ao projeto, verifica-se, entretanto, que é importante
diferenciar os tipos de vasilhame utilizados para embalagem de água
mineral.

Há aqueles destinados ao consumo individual - copo ou garrafa.
Esta, normalmente, é lacrada com tampa plástica, o que, por si só,
protege a parte da embalagem que entra em contato físico com o
consumidor.

Há também água mineral comercializada em galões: estes, quando
se destinam ao consumo por meio da utilização de bebedouros, são
passíveis de contaminação, no momento em que a borda do galão
entra em contato com a água mineral. E esse é justamente o propósito
da apresentação da Emenda nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 878/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam os fornecedores de água mineral envasada em



208

galões obrigados a colocar selo higiênico de proteção do bocal da
embalagem.”.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 894/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.576/2005, a pedido do Deputado Lafayette de
Andrada, objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Esporte
Clube Palmeirense o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 894/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

doar imóvel, constituído de terreno com área de 11.190m², situado no
Bairro Guarapiranga, no Município de Ponte Nova, doado ao Estado
pela Companhia Imobiliária Pontenovense, em 1956.

Desde 1986, o imóvel está cedido para uso do Esporte Clube
Palmeirense, que se utiliza da praça de esportes e do ginásio
poliesportivo ali existentes e, por essa razão, pleiteia, agora, obter a
titularidade de seu domínio.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o estatuído no art. 18 da
Constituição mineira, é necessária 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 -
acrescenta, para a transferência de tais bens, que a citada
autorização esteja subordinada ao atendimento do interesse público.

Importante esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, solicitada a manifestar-se sobre a matéria na legislatura
anterior, por intermédio da Nota Técnica nº 17/2006, declarou-se
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contrária à pretendida transferência de domínio, tendo em vista que a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, órgão ao
qual o imóvel se encontra vinculado, optou pela celebração de termo
de permissão, visando assegurar a manutenção dos programas ali
desenvolvidos pela Subsecretaria de Esportes.

Assim, será melhor satisfeito o atendimento do interesse coletivo,
pré-requisito para transferência de bem público, se o imóvel continuar
como patrimônio público.

Esse posicionamento contrário à doação não pode ser
desconsiderado, pois a proposição sob análise tem caráter
meramente autorizativo, uma vez que a alienação de bem público é
ato reservado exclusivamente ao Governador, conforme dispõe o art.
90, inciso XIV, da Carta Estadual, que fixa como sua competência
privativa dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Disso decorre que, se porventura a proposição em exame vier a
tornar-se lei, aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na
tomada de ações administrativas, poderá adotar ou não a medida nela
consubstanciada. Diante da manifestação das Secretarias de Estado,
ela não o fará e, conseqüentemente, a futura lei se tornará inócua.

Tendo em vista essas considerações, entendemos que dar
prosseguimento à tramitação do projeto de lei em apreciação constitui
ato que contraria o princípio de razoabilidade de que se deve revestir
a norma jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 894/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Hely
Tarqüínio.

 PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 963/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 963/2007

cria a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida para pessoas com
idade entre 60 e 65 anos, com renda igual ou inferior a dois salários
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mínimos.
Publicada no “Diário do Legislativo” em 27/4/2007, a proposição foi

distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame cria a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida

para pessoas com idade entre 60 e 65 anos, com renda igual ou
inferior a dois salários mínimos, de modo a garantir a tais pessoas o
passe livre no transporte semi-urbano.

Nos termos da proposição, “considera-se transporte semi-urbano
aquele que, preservando as características operacionais do transporte
urbano, transpõe os limites do Município, ingressando em área do
Município vizinho”.

A Constituição da República dispensou atenção especial ao idoso,
estabelecendo, 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
garantido-lhes o direito à vida”. O § 2º do mencionado dispositivo
constitucional assegura expressamente aos maiores de sessenta e
cinco anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

No propósito de conferir densidade normativa ao “caput” do art. 230,
foi editada a Lei nº 10.741, de 2003, diploma normativo de caráter
nacional, sendo, pois, de observância compulsória em todo o território
brasileiro. Tal lei assegura aos idosos o direito à gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, assim
considerados, estes últimos, os que, preservando as características
operacionais do transporte urbano, transpõem os limites do Município,
como ocorre com o ônibus urbano que ingressa em área do Município
vizinho.

É oportuna a transcrição do artigo que assegura tal gratuidade:
“Art. 39 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica

assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e
semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º - Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente
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qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.
§ 2º - Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo,

serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos,
devidamente identificados com a placa de reservado
preferencialmente para idosos.

§ 3º - No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60
(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação
local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos
meios de transporte previstos no ‘caput’ deste artigo”.

Dos dispositivos mencionados, depreende-se que, quanto ao idoso
com idade acima de 65 anos de idade, basta que este apresente
documento comprobatório da idade para o desfrute do direito ao
transporte gratuito. Quanto àquele com idade entre 60 e 65 anos, as
condições para o exercício do direito deverão ser tratadas pelas
legislações locais, assim consideradas as legislações municipais, para
o caso do transporte urbano, e as legislações estaduais, para o caso
do transporte semi-urgano, visto que, nessa hipótese, trata-se de
questão que desborda da seara municipal, pois envolve mais de um
Município.

Diante das considerações aduzidas, conclui-se que o projeto em
exame harmoniza-se com a sistemática jurídico-constitucional relativa
ao idoso, cabendo acrescentar que inexiste, no caso, regra instituidora
de reserva de iniciativa que possa afastar a prerrogativa deste
Parlamento de deflagrar o processo legislativo sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 963/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues -
Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 966/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe

“dispõe sobre critério de desempate no processo licitatório no Estado
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de Minas Gerais”.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, o projeto foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei em comento determina que o poder público dará

preferência a bem ou serviço menos lesivo ao meio ambiente para
efeito de desempate nas licitações do Estado, desde que observados
os critérios estabelecidos no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de
1993, que contém normas gerais de licitação e contratação.

A proposição versa sobre critério de desempate nos processos
licitatórios a serem realizados por órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta e tem o escopo primordial de
proteger o meio ambiente, mediante a preferência por bens e serviços
menos lesivos.

Tanto a legislação sobre procedimento licitatório quanto a legislação
sobre proteção do meio ambiente enquadram-se na competência dos
Estados membros, que deverão observar as diretrizes gerais
emanadas da União. No tocante às normas gerais de licitação, a
Constituição da República, no art. 22, XXVII, prevê explicitamente a
prerrogativa privativa da União para legislar sobre a matéria, cabendo
aos Estados e aos Municípios a edição de normas específicas para
atender às suas peculiaridades regionais e locais.

Embora seja difícil a definição de normas gerais de licitação e
contratação, trata-se de diretrizes ou parâmetros bem gerais que
vinculam todos os entes da Federação, os quais não devem versar
sobre detalhes ou pontos específicos, que devem ficar a cargo de
cada unidade federada. A título de exemplificação, as modalidades ou
tipos e os critérios de licitação somente podem ser estabelecidos em
lei federal, não cabendo aos Estados ampliar o alcance dessas
disposições. Quanto às modalidades licitatórias, essa vedação consta
expressamente na Lei Federal nº 8.666, de 1993.
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Entretanto, o § 2º do art. 3º da citada lei nacional já prevê os critérios
de desempate, no caso de igualdade de condições entre os licitantes,
os quais são critérios gerais a serem observados pelos Estados e
Municípios. O citado preceito assegura preferência, em ordem
sucessiva, aos bens e serviços “produzidos ou prestados por
empresas brasileiras de capital nacional; produzidos no País;
produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e produzidos ou
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País”. Este item foi introduzido pela
Lei nº 11.196, de 2005.

A nosso ver, não cabe ao legislador estadual ampliar os casos de
desempate previamente consagrados na norma federal, não obstante
a competência constitucionalmente assegurada ao Estado de legislar
sobre os institutos da licitação e do contrato administrativo.
Entendemos que, em princípio, todas as disposições da Lei Federal nº
8.666 condensam normas gerais sobre a matéria, salvo
posicionamento contrário do STF, que é o intérprete por excelência da
Lei Maior. Conseqüentemente, o que está consagrado no plano
normativo federal não pode ser contrariado nem ampliado pelos
Estados e Municípios. A prerrogativa de suplementar e complementar
normas gerais emanadas da União não possibilita a ampliação de seu
conteúdo, mas tão-somente a edição de regras específicas que
atendam às necessidades de cada ente. Não nos parece que a
preservação ambiental, tal como posta genericamente no projeto em
análise, seja peculiaridade do Estado, pois é um dever de todos os
entes da Federação e da própria coletividade, conforme determina o
art. 225 da Constituição da República.

Para corrigir o defeito original do projeto e não invadir a seara
federal no que tange às diretrizes atinentes a critérios de desempate,
apresentamos o Substitutivo nº 1, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 966/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória, nos editais de licitação, a previsão de normas
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sobre proteção ao meio ambiente para a aquisição de bens e serviços.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos editais de licitação a cargo de órgãos e entidades da

administração direta e indireta dos Poderes do Estado, é obrigatória a
inserção de disposições voltadas para a proteção do meio ambiente
na aquisição de bens e serviços.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.014/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 33/2007, o Governador do Estado enviou
a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar a
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao
Estado o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 5/5/2007, e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.014/2007 pretende conferir a necessária

autorização legislativa para que a Fundação Hospitalar de Minas
Gerais - Fhemig - possa doar ao Estado um imóvel com 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 o nº 46.483, no Livro 2 de Registro Geral, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado,
o que se aplica, segundo o § 5º desse dispositivo, às fundações
públicas.

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.

Nesse sentido, o art. 2º do projeto de lei em análise prevê que a
área objeto da doação será destinada à Penitenciária Jason Soares
Albergaria. Em sua mensagem, o Governador do Estado informa que
essa liberação patrimonial tem em vista regularizar a situação da área,
cedida em comodato ao Estado pela Fhemig.

Cabe ressaltar que o § 1º do art. 17 da citada Lei nº 8.666 impõe
que as doações de bens públicos sejam garantidas por cláusula que
preveja o seu retorno ao patrimônio do doador, cessadas as razões
que motivaram a doação.

Assim, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste
parecer, para suprir esse lapso, assim como para adequar o texto do
projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.014/2007
na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza  a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

Fhemig - a doar ao Estado o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

Fhemig - autorizada a doar ao Estado o imóvel com área de
91.012,00m² (noventa e um mil e doze metros quadrados), conforme
descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado de área maior,
situado no lugar denominado Limas ou Citrolândia, no Município de
São Joaquim de Bicas, registrado sob o nº 46.483, no Livro nº 2 de
Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Betim.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à Penitenciária Jason Soares Albergaria.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do doador, se, findo o prazo de três anos contados do
registro da escritura pública de doação, não for cumprida a destinação
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prevista no parágrafo único do art. 1º.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de 2007)

O imóvel 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 na 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 esta descrição,
com a área de 91.012,00m².

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 240/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 240/2007, de autoria do Deputad o Carlos

Pimenta, que dá denominação de Rodovia João Gasparino Pimenta à
rodovia que liga os Municípios de Januária e Bonito de Minas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 240/2007
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Januária e

Bonito de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia João Gasparino Pi menta a
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rodovia que liga os Municípios de Januária e Bonito de Minas.
Art. 2° - 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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 364/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 364/2007, de autoria do Deputad o Arlen

Santiago, que dá denominação de Engenheiro Dr. Carlos Alberto
Salgado à rodovia que liga a BR-122, a partir do entroncamento de
Mato Verde, a Santo Antônio do Retiro e Montezuma, 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° 364/2007
Dá denominação à rodovia que liga a BR-122, a partir do

entroncamento do Município de Mato Verde, aos Municípios de Santo
Antônio do Retiro e Montezuma.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Engenheiro Dr. Carlos Alb erto Salgado a

rodovia que liga a BR-122, a partir do entroncamento do Município de
Mato Verde, aos Municípios de Santo Antônio do Retiro e Montezuma.

Art. 2° - 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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 569/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 569/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar,

que dá denominação à Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada 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
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 569/2007
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Padre Joã o de Mattos

Almeida a Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 31/5/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Heila Nogueira Galvão da Rocha, ocorrido em 17/5/2007, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Deiró Marra, notificando o falecimento do Sr. José
Rodrigues de Souza, ocorrido em 29/5/ 2007, em Patrocínio. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2007
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 Carlos Pimenta - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Fábio Luiz Braidatto - Exibição de vídeo -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Carlos Pimenta - Getúlio Neiva - Ruy Muniz - Walter

Tosta - Weliton Prado.
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 Walter Tosta, 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.
César Augusto Garcia, Vice-Presidente da Inter TV Grande Minas;
Fábio Luiz Braidatto, Diretor Regional da Inter TV Grande Minas;
Deputado Federal Elismar Prado; Reinaldo Landulfo Teixeira, Prefeito
Municipal de Capitão Enéias e Diretor da Associação Mineira de
Municípios - AMM -; Elias Siufi, Provedor da Santa Casa de Montes
Claros; Heli de Oliveira Penido, Diretor-Presidente do Sicoob-
Crediminas e Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Rosália Dayrell
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Costa, Assessora de Comunicação do Senador Eduardo Azeredo; e
dos Exmos. Srs. Edson Sabino, Diretor Comercial da TV Globo Minas;
Paulo Ribeiro, Secretário de Comunicação e Articulação Institucional
da Prefeitura Municipal de Montes Claros, representando o Prefeito;
Mauro Sales, Prefeito de Ibiaí; e José Severino, Prefeito de Indaiabira.
Farei a leitura de um telegrama do Prefeito de Montes Claros, Athos
Avelino Pereira, endereçado ao Exmo. Deputado Carlos Pimenta. (-
Lê:)

“Prezado Deputado Carlos Pimenta, parabenizamos a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais pela justa iniciativa de autoria de V. Exa.
em homenagear a Inter TV pelos 20 anos de atuação em nossa
região. Distinguir a Inter TV é homenagear Montes Claros e o Norte de
Minas pelo privilégio de tê-la divulgando e participando do processo
de desenvolvimento regional; homenagear a Inter TV é evocar a
imprensa séria, combativa e comprometida com o processo de difusão
democrática de informação e da cultura; premiar a Inter TV permite
enumerar duas fases distintas de evolução de um povo, antes e
depois dessa líder de audiência incorporar-se aos nossos costumes e
tradições. Enfim, falar da Inter TV é homenagear todos os montes-
clarenses, natos ou por adoção, que contribuíram ou contribuem de
alguma forma para solidificar sua atuação e respeitabilidade no
mercado regional. Parabéns, Deputado Carlos Pimenta! Parabéns,
Inter TV!”.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Inter TV Grande

Minas, afiliada da Rede Globo em Montes Claros, pelo transcurso dos
seus 20 anos de fundação.

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

será interpretado pelo Coral da Assembléia Legislativa, sob a regência
do Maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Carlos Pimenta

Exmo. Sr. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislat iva do Estado
de Minas Gerais, Deputado e colega da região, Doutor Viana,
representando o Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado Alberto
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Pinto Coelho; Exmo. Sr. Vice-Presidente da Inter TV Grande Minas,
afiliada à Rede Globo, Dr. César Augusto Garcia; Sr. Diretor Regional
da Inter TV Grande Minas, Dr. Fábio Luiz Braidatto; Exmo Sr.
Deputado Federal Elismar Prado, a quem agradecemos a presença,
cumprimentando-o pelo grande trabalho que vem fazendo,
principalmente pela juventude deste país; Sr. Prefeito Municipal de
Capitão Enéias e Diretor da Associação Mineira de Municípios,
companheiro Reinaldo Landulfo Teixeira. Ao cumprimentá-lo,
Reinaldo, registro a presença do Prefeito de Ibiaí, companheiro
Mauro, e do Prefeito de Indaiabira, José Severino. Grande amigo Elias
Siufi, Provedor da Santa Casa de Montes Claros e, sem dúvida
alguma, um dos pioneiros da arte de comunicação do Norte de Minas.
Ele foi o primeiro a acreditar no poder da comunicação, implantando a
saudosa TV Montes Claros, que depois veio a filiar-se à Rede Globo
de Televisão. Sr. Diretor-Presidente do Sicoob-Crediminas,
companheiro Heli de Oliveira Penido. Gostaria, também, de registrar a
presença do companheiro Getúlio Neiva, do Deputado Weliton Prado
e dos demais Deputados que conosco percorrem toda essa região.
Ainda hoje, estivemos no Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí,
tratando de problema sério daquela região. Cumprimento todos os
presentes; Paulo Ribeiro, representando, neste ato, o nosso Prefeito
Dr. Athos Avelino Pereira; Paulinho Pimenta, representando a região
do Jequitinhonha, e o Prefeito de Capelinha; senhoras e senhores.

A Inter TV Grande Minas, ao completar 20 anos de presença em
nosso Estado, além de transmitir o melhor da programação da Rede
Globo, com sua reconhecida qualidade internacional, vem divulgando,
igualmente, os fatos e a cultura regionais, a partir de seus estúdios em
Montes Claros. Esta homenagem prestada pela Assembléia
Legislativa e, conseqüentemente, pelo povo de Minas Gerais vem
reconhecer não apenas a excelência do telejornalismo, diariamente
produzido e levado ao ar, mas, sobretudo, uma filosofia de trabalho
que tem sabido traduzir, com investimentos em tecnologia e formação
profissional, o melhor da alma mineira.

A presença da imagem gerada a partir do Norte de Minas em 170
Municípios, com características distintas, mas tendo muito em comum,
retrata o crescimento econômico e mercadológico de uma região com
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grande potencial de desenvolvimento e dona de uma cultura própria,
que se expressa através de várias tradições. Essa é uma bela tarefa,
a que não se furta a emissora dirigida por Fernando Aboudib
Camargo, integrando o vasto território mineiro ao mundo
contemporâneo, dos grandes avanços sociais, tecnológicos e
científicos. Para permear essas grandes transformações, que a
televisão se encarrega de levar a cada domicílio e a cada família,
todos temos o compromisso de não deixar morrer nossa identidade.
Trata-se de uma história de sucesso que deverá ser sempre lembrada
com orgulho. Nesse sentido, meu caro Presidente, caros Deputados, a
Inter TV Grande Minas tem sabido cumprir sua parte não só
divulgando o que a gente mineira faz tão bem feito como atuando
como porta-voz das diversas comunidades por ela envolvidas,
retratadas e integradas. Cumprimentamos sua direção, seus técnicos,
seus jornalistas e funcionários, que têm agido para fortalecer uma
mídia democrática e comprometida com a cidadania e com os valores
éticos universais.

Que a Inter TV Grande Minas prossiga, pelos anos que virão, com a
mesma dedicação, divulgando o melhor de Minas, ao estimular a
criação, a produção e a exibição dos bens culturais locais. Muito
obrigado!

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

representando o Presidente da Assembléia Legislativa Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega aos Srs. César Augusto Garcia,
Vice-Presidente da Rede Inter TV Grande Minas, e a Fábio Luiz
Braidatto, Diretor Regional, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: “Oferecer infomação, cultura e
entretenimento, com programação variada e de qualidade, à
população das regiões Norte, Noroeste, Central e dos Vales do Mucuri
e do Jequitinhonha. Essa é a missão que, há 20 anos, vem sendo
desempenhada com excelência pela Inter TV Grande Minas, afiliada
da Rede Globo em Montes Claros. A homenagem do Parlamento
mineiro a essa influente emissora, pelo valioso serviço prestado à
comunidade.”.

Solicitamos aos homenageados, bem como ao Deputado Carlos
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Pimenta que se posicionem no local indicado pela equipe do
cerimonial.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavas do Sr. Fábio Luiz Braidatto

Boa-noite a todos. Exmo. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
representando o Exmo. Presidente desta Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho; Exmo. Sr. César Augusto Garcia, Vice-Presidente da
Rede Inter TV, afiliada à Rede Globo; Exmo. Sr. Deputado Federal
Elismar Prado; Exmo. Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira, Prefeito de
Capitão Enéias e Diretor da AMM; Sr. Elias Siufi, Provedor da Santa
Casa de Montes Claros; Sr. Heli de Oliveira Penido, Diretor-Presidente
do Sicoob-Crediminas.

É com imensa satisfação que estou hoje aqui recebendo esta
homenagem em nome da Inter TV. Gostaria de agradecer a presença
de todas as autoridades e convidados aqui reunidos nesta noite, além
do especial agradecimento ao Deputado Carlos Pimenta por essa
iniciativa.

Meu desejo é que estivesse hoje aqui toda a equipe da TV, pois são
seus integrantes os verdadeiros homenageados. A história da Inter TV
cruzou-se com a da TV Grande Minas há pouco mais de três anos,
quando adquirimos a emissora. Portanto esses 20 anos de
participação ativa no desenvolvimento dos Municípios onde atuamos
são responsabilidade de cada um de nossos colaboradores, no dia-a-
dia de trabalho incansável para levar informação e entretenimento a
mais de 2.700.000 mineiros em 170 Municípios do Estado.

Muito obrigado a todos.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo
institucional da emissora.

- Procede-se à exibição de vídeo.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Coral da
Assembléia Legislativa, sob a regência do maestro Guilherme
Bragança, que apresentará as canções “God is a spirit”, de William
Bannett, e “Jardim da Fantasia” de Paulinho Pedra Azul.
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- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. César Augusto Garcia, Vice-Presidente da Rede Inter
TV Grande Minas, afiliada da Rede Globo, que nos honra com sua
presença; Fábio Luiz Braidatto, Diretor Regional da Inter TV Grande
Minas; Deputado Federal Elismar Prado; Reinaldo Landulfo Teixeira,
Prefeito de Capitão Enéias e Diretor da AMM, na pessoa de quem
cumprimento os demais Prefeitos que nos honram com sua presença;
Elias Siufi, Provedor da Santa Casa de Montes Claros; meu amigo
Heli de Oliveira Penido, Diretor-Presidente do Sicoob-Crediminas;
meu prezado amigo, colega médico e colega Deputado Carlos
Pimenta, autor do requerimento que deu origem a esta reunião,
aprovado por unanimidade; Deputados Estaduais Weliton Prado e
Getúlio Neiva, nobres pares aqui presentes. Cumprimento ainda a
imprensa, o nosso coral que nos brindou com músicas bonitas e o
Hino Nacional, funcionários da Casa, telespectadores da TV
Assembléia e da Inter TV Grande Minas, as senhoras e os senhores.

A Inter TV Grande Minas tem, nesses 20 anos de sua existência,
integrado as regiões Norte, Central e Noroeste do Estado, além de
estar presente nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Em um tempo
relativamente curto, já se tornou uma referência cultural para o povo
mineiro, trazendo a atualidade da informação, com foco nos
acontecimentos regionais à programação tradicional da Rede Globo,
da qual é afiliada. Sua história começou em 1987, com o nome de TV
Montes Claros. Há três anos, tem como proprietário o empresário da
comunicação Fernando Aboudib Camargo, passando a integrar a
Rede Inter TV, que atua também no Norte fluminense e nas regiões
Serrana e dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. A Rede Inter TV,
com quase 5 milhões de espectadores nos dois Estados, trouxe novas
e importantes oportunidades para o mercado publicitário. Em Minas,
vem integrando nada menos de 170 Municípios, que, juntos,
representam 42% da área do Estado. Seu forte, os telejornais diários,
enfocando as características particulares e os eventos de interesse
para a região, também interagindo com a população, têm-se mostrado
um espaço aberto para denunciar problemas e para cobrar resultados
que trazem, com certeza, melhores condições de vida para tantas
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comunidades. Empresários rurais e homens do campo têm, no
programa Minas Rural, aos domingos, um espaço que retrata e
analisa esse fundamental segmento da economia mineira e também
brasileira. Outros eventos, com o patrocínio da Inter TV Grande Minas,
vêm fomentando a expressão cultural de Minas, além de promover o
esporte regional. Atraindo os vários segmentos da população,
insistindo na boa informação e no entretenimento, a Grande Minas já
se acha bem presente no coração dos mineiros. Promovendo a cultura
e o lazer de nossos cidadãos, saberá desempenhar, a contento, sua
missão pelos próximos e futuros anos.

Aos diretores e funcionários da emissora, que, ao longo dessas duas
décadas, permitiram a consolidação de uma emissora inteiramente
identificada ao nosso Estado, os nossos reconhecidos cumprimentos.
Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos o agradecimento

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 5 de junho, 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 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 10 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Padre

João, membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Célio Moreira e Doutor Viana. O Deputado Padre João,
no exercício da Presidência, nos termos do art. 125, § 3º, do
Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos Deputados
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir as conseqüências da provável construção de barragens nos
Rios das Velhas e Paraúna para as atividades econômicas dos
pequenos produtores rurais da região de Curvelo. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Marco Aurélio
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Simões Pimenta, Coordenador-Geral da Emater-MG em Curvelo e
representante do Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Ari de Menezes, engenheiro civil da Codevasf; Maurílio Soares
Guimarães, Ricardo de Castro Machado, Selso Ferreira de Almeida e
Gilson Carvalho de Sales, Prefeitos Municipais de Curvelo, Presidente
Juscelino, Monjolos e Inimutaba, respectivamente; Marcos Dupim
Mattoso, Presidente da Câmara Municipal de Curvelo; Willi Bruschi,
consultor de engenharia da empresa Ecoplan, e Apolo Heringer
Lisboa, Presidente da CBH-Velhas e Coordenador do Projeto
Manuelzão, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Viana, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência lê
requerimento dos Deputados Célio Moreira e Doutor Viana em que
solicitam seja encaminhada cópia das notas taquigráficas desta
reunião às seguintes entidades: Ministério da Integração Nacional,
Codevasf, Ibama, Ministério Público Federal e Estadual, Semad e
Seapa, o qual será oportunamente votado. 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, 31 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 16h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães, Neider Moreira e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton
Prado, 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
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pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e
votar proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, em
resposta a requerimento desta Comissão. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Augusto Geraldo Félix, Presidente
da Câmara Municipal de Corinto. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
ao convidado para que faça sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião 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 579, 594, 595, 598 e 606/2007. 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 Célio
Moreira, em que solicita seja ouvido o Sr. Augusto Geraldo Félix,
Presidente da Câmara Municipal de Corinto; Almir Paraca e Weliton
Prado, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater
a utilização, pela Cemig, de placas fotovoltaicas no Programa Luz
para Todos; Almir Paraca, Weliton Prado e Cecília Ferramenta, em
que solicitam sejam realizadas visitas à Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel -, com a finalidade de impedir o reajuste de 20,88% na
tarifa de energia elétrica em vigor no Estado e discutir a possibilidade
de se alterar o § 5º do art. 1º da Resolução Normativa nº 238, da
Aneel, e a viabilidade da liberação de recursos para atendimento às
novas demandas de ligações de energia no Estado; Célio Moreira e
Wander Borges, em que pedem sejam solicitadas ao Presidente do
Tribunal de Contas providências em relação a denúncias da Câmara
Municipal de Corinto. A seguir, o Presidente recebe requerimento do
Deputado Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública
para debater os impactos socioeconômicos e ambientais da
implantação, pelas empresas MMX e Samarco, de minerodutos em
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Municípios do Estado e conhecer os correspondentes estudos
técnicos (EIA-Rima) e procedimentos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença do convidado 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, 31 de maio de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Elisa Costa - Arlen Santiago - Domingos

Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 776/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei 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.

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 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, que tem por finalidade dar
abrigo temporário a pessoas carentes e desenvolver atividades
sociais, culturais e assistenciais. Promove, ainda, a confraternização
entre seus assistidos e os moradores do bairro onde está localizada,
incentivando a veiculação de informações úteis que ajudam na
realização de obras e serviços para a coletividade.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida entidade merece o
título declaratório de utilidade pública.

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

776/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 783/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Casa São Francisco, com
sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, 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 783/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Casa São Francisco, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso, que possui como finalidade primordial prestar auxílio e
proteção a crianças carentes na faixa etária de 6 a 11 anos.

Com o seu trabalho, abriga aqueles que estão sem moradia; presta-
lhes apoio moral, espiritual e material; ministra aos mais velhos
ensinamentos que os orientem para uma futura profissão. Dessa
maneira, disponibiliza para os seus assistidos um ambiente saudável,
visando a melhorar suas condições de vida e bem-estar.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 783/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 794/2007
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 794/2007

dispõe sobre a instituição do Dia Estadual do Nascituro no Estado de
Minas Gerais.

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, V, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 794/2007 propõe seja o dia 25 de março

instituído como Dia Estadual do Nascituro, ser humano já concebido e
ainda não nascido.

Essa data é comemorada internacionalmente e seu objetivo é
suscitar na sociedade o reconhecimento do sentido e valor da vida
humana, direito que precisa ser protegido.

Trata-se de dia especial em homenagem ao novo ser humano, que,
embora tenha apenas vida intra-uterina, possui direito à proteção e,
principalmente, possui o direito de nascer.

O Código Civil de 2002 estabelece no art. 2º que a personalidade
civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ou seja, protege
suas expectativas de direito que se confirmarão se houver nascimento
com vida.

Ademais, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de
20/11/59, reserva cuidados especiais para a vida do nascituro, ao
dispor, no seu Princípio IV, que "a criança gozará os benefícios da
previdência social. Terá direito a crescer e criar-se com saúde; para
isto, tanto à criança como à mãe serão proporcionados cuidados e
proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais. A
criança terá direito a alimentação, habitação, recreação e assistência
médica adequadas". As nações signatárias desse diploma universal
entenderam necessário estabelecer que a proteção à vida humana se
estende até mesmo ao período em que a mãe ainda não deu à luz,
para o que acordaram instituir proteção específica também para essa
fase. É o que se resumiu sob a expressão "cuidados pré e pós-natais".

Portanto, é oportuno o propósito do projeto de lei, que proporciona
profunda discussão e reflexão sobre o direito à vida.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 794/2007.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite, relator - Antônio Júlio -
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Dalmo Ribeiro Silva - Padre João.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 830/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública o Santa Cruz Esporte Clube, com
sede no Município de Caeté.

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 830/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Santa Cruz Esporte Clube, com sede no Município de Caeté, que tem
por objetivo a realização e a difusão de atividades sociais, cívicas,
culturais e desportivas, particularmente o futebol, podendo ainda
praticar ou competir nas modalidades esportivas amadoras
especializadas, inclusive o futebol feminino.

Pelo seu esforço de importância social, a referida instituição merece
o título de utilidade pública.

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

830/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 831/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Shalon, com
sede no Município de João Pinheiro.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 831/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Shalon, com sede no Município de João
Pinheiro, que tem por finalidade precípua a melhoria da qualidade de
vida da população local. Para alcançar suas metas, implementa ações
nas áreas da educação, da cultura, do esporte e do lazer; presta
assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e aos portadores de
deficiência física; cria oficinas de trabalho, objetivando a inserção dos
seus associados no mercado de trabalho; executa serviços de
radiodifusão comunitária; desenvolve atividades de preservação do
meio ambiente. Visando a subsidiar suas iniciativas, celebra
convênios com órgãos governamentais, nas esferas 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 831/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 834/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de Curvelo,
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 834/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Vila São Vicente de Paulo de Curvelo, que possui como finalidade
principal prestar assistência a pessoas idosas do sexo feminino.

Para alcançar suas metas, a entidade mantém estabelecimento para
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abrigá-las e lhes presta apoio moral e material, visando à preservação
de sua saúde física e mental. Dessa maneira, objetiva sempre zelar
pela melhoria das condições de vida das suas assistidas,
assegurando-lhes integridade e dignidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 834/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 887/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais e Proteção Ambiental da Região da Conquista - Aprac -, com
sede no Município de Ilicínea.

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 887/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais e Proteção Ambiental da Região da
Conquista, com sede no Município de Ilicínea, que tem por finalidade
a promoção do associativismo, o desenvolvimento de atividades que
possam contribuir para a melhoria da agropecuária, assim como a
representação de seus associados junto aos órgãos públicos e
entidades privadas.

Desenvolve, ainda, iniciativas que visam à proteção do meio
ambiente, como a coleta coletiva de lixo, a revitalização das nascentes
e o replantio das espécies que foram as matas ciliares.

Pelo seu trabalho de significativa importância socioeconômica, a
referida instituição merece o título de utilidade pública.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
887/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 889/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública o Rotary Club de São
Sebastião do Paraíso, 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 889/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Rotary Club de São Sebastião do Paraíso, que possui como finalidade
principal promover o desenvolvimento da comunidade através de
obras e ações.

Para o cumprimento de seus objetivos, utiliza-se de recursos
naturais, humanos e financeiros fruto de doação, de serviços
oferecidos voluntariamente por terceiros e de subsídios provenientes
de convênios firmados com órgãos do setor público. Atua, também, na
promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros
valores universais.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 889/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 891/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto em tela visa declarar
de utilidade pública a entidade denominada Missão Vida e Esperança
Restaurada, 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 891/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade Missão Vida e Esperança Restaurada, com sede no
Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade primordial
prestar assistência a crianças e adolescentes, na perspectiva de
concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos bens
socioculturais necessários ao seu desenvolvimento.

Com esse propósito, mantém clínicas, creches e escolas; oferece
cursos de puericultura, primeiros socorros, economia doméstica, arte
culinária e artesanato; presta aos seus assistidos assistência
nutricional.

As suas atividades são executadas com base nos princípios da ética
e cidadania, pois objetivam garantir às crianças e aos adolescentes o
direito de crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 891/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 892/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Instituto Social Resgatar, com sede no
Município de Santa Luzia.

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 892/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Instituto Social Resgatar, com sede no Município de Santa Luzia, que
tem por objetivo a promoção artística, educacional, cultural, esportiva
e de formação profissional. Além disso, presta serviços de assistência
social, orientação sobre segurança alimentar e nutricional, proteção ao
meio ambiente e desenvolvimento sustentado. Conduz-se pelos
princípios da ética e trabalha para a consolidação da cidadania, dos
direitos humanos, da democracia e outros valores universais.

Considerando a importância do trabalho social desenvolvido, a
referida entidade merece o título de utilidade pública.

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

892/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 937/2007
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 a entidade denominada Lar Frederico
Ozanan, com sede no Município de Ipanema.

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 937/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Lar Frederico Ozanan, com sede no Município de Ipanema, cujas
ações são pautadas pelas atividades de assistência social dirigidas às
pessoas idosas, buscando confortá-las espiritualmente e amenizar
suas dificuldades materiais. Para atingir suas metas, mantém
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estabelecimento destinado a abrigá-las e assisti-las. Organiza e
administra as suas instalações e serviços consoante as reivindicações
e necessidades dos assistidos.

Porque intenta assegurar-lhes integridade e dignidade, a entidade é
merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 937/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 953/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Núcleo de Pesquisa, Inclusão
Social, Tecnológica e de Apoio ao Cidadão - Pista -, 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 953/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Núcleo de Pesquisa, Inclusão Social, Tecnológica e de Apoio ao
Cidadão, com sede no Município de Belo Horizonte, que possui como
objetivo essencial realizar obras e ações visando à melhoria da
qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve atividades de inclusão digital,
buscando a inserção de seus beneficiários no mercado de trabalho;
promove a realização de pesquisas e projetos de interesse social;
combate a violência em geral; atua na promoção da ética, da
cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais.

Estabelece permanente diálogo com a área pública e a iniciativa
privada, objetivando a realização de parcerias e convênios que
possam subsidiar suas iniciativas.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 953/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 998/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº

998/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação Bangu
Atlético Clube - BAC -, com sede no Município de Santa Luzia.

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 998/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Bangu Atlético Clube - BAC -, com sede no Município de
Santa Luzia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que 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 e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art. 26,
que o exercício de cargos e funções nos órgãos do BAC não será
remunerado; e, no art. 37, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere.

Entretanto, 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.



239

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 998/2007 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 Bangu Atlético Clube -

BAC -, com sede no Município de Santa Luzia.”.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.038/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.038/2007, do Deputado Neider Moreira,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.638/2004, visa
declarar de utilidade pública a Banda Sagrado Coração de Jesus de
Santanense, com sede no Município de Itaúna.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, 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 1.038/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Banda Sagrado Coração de Jesus de Santanense, com sede no
Município de Itaúna. Trata-se de entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo
sua diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelos
cargos que exercem.

Além disso, o art. 16 de seu estatuto dispõe que a corporação não
remunera nem gratifica nenhum membro da Diretoria ou do Conselho
Fiscal, e o art. 18 determina que, dissolvida a instituição, o patrimônio
remanescente reverterá para as obras sociais e caritativas da
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Santanense.

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.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.038/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 15/2007
Comissão Especial

Relatório
Subscrito por mais de um terço dos membros da Assembléia

Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento
Rodrigues, a Proposta de Emenda à Constituição nº 15/2007 “altera a
redação do art. 230 da Constituição do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento visa a alterar a redação do art. 230 da

Carta mineira, o qual determina a instituição, por parte do Estado e na
condição de órgão auxiliar, do Conselho Estadual de Comunicação
Social, composto de representantes da sociedade civil. A redação
proposta para o citado dispositivo prevê que esse Conselho deverá
ser criado pela Assembléia Legislativa, na qualidade de órgão auxiliar
desta Casa.

Em primeiro lugar, é importante salientar que a norma constitucional
de que se cogita não cria o Conselho, mas tão-somente impõe ao
Estado o dever de instituí-lo. Ora, o termo Estado tem sentido amplo e
resulta da interação dos clássicos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, não obstante a atividade administrativa seja função típica
do Executivo e atípica nos demais Poderes. Além disso, a prestação
de serviços públicos ou de utilidade pública enquadra-se no âmbito do
Poder administrador, cabendo ao Judiciário decidir os conflitos de
interesse e ao Legislativo o exercício das funções normativa e
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fiscalizadora, neste caso com o auxílio do Tribunal de Contas.
Se o Parlamento é o órgão constitucionalmente encarregado da

produção do direito positivo e do controle da administração pública e o
Judiciário tem o dever de solucionar as controvérsias jurídicas,
remanesce ao Executivo prestar serviços públicos, exercer o poder de
polícia e a atividade de fomento à iniciativa privada de interesse
público. Essas são as atividades básicas da administração pública,
expressão que, na acepção material, abrange o conjunto de atos
unilaterais (atos administrativos), procedimentos administrativos
(licitação, desapropriação) e atos bilaterais (contratos) ou plurilaterais
(convênios e consórcios) celebrados pelo poder público no exercício
de suas atribuições voltadas para a defesa do interesse coletivo. Por
se tratar de atividade habitual e comum no âmbito do Poder Executivo,
parece-nos mais coerente que o Conselho de que trata o art. 230 da
Carta mineira deva integrar a estrutura organizacional do Executivo,
apesar de não haver menção explícita referente a isso no dispositivo
constitucional em comento.

Por outro lado, tal Conselho encontra-se efetivamente constituído
desde a promulgação da Lei nº 10.827, de 1992, que criou a autarquia
Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - MG. O art. 9º
da mencionada lei estabelece que “o Colegiado Estadual de
Comunicação Social tem por finalidade auxiliar na elaboração da
Política global de comunicação social do governo e coordenar o seu
gerenciamento e a sua implantação”. Com base nesse diploma
normativo, tal Colegiado era presidido pelo Governador do Estado,
cabendo ao então Secretário de Estado de Comunicação Social as
atribuições de Secretário-Geral.

Posteriormente, a Lei nº 11.406, de 1994, transformou aquele
Colegiado em Conselho Estadual de Comunicação Social e alterou a
composição do órgão, que passou a ser presidido pelo Vice-
Governador do Estado, não obstante a manutenção de suas
prerrogativas originárias. Atualmente, esse Conselho integra a área de
competência da Secretaria de Estado do Governo, mediante
subordinação administrativa, nos termos do art. 4º, I, da Lei Delegada
nº 124, de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da
referida Secretaria e dá outras providências. Entre as atribuições
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cominadas à Secretaria em questão destaca-se a coordenação da
política de comunicação social do Governo, conforme preceitua o
“caput” do art. 2º da citada lei delegada.

Portanto, o Conselho de que cogita o dispositivo constitucional, além
de estar efetivamente constituído e disciplinado na legislação
infraconstitucional, integra a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado do Governo, órgão responsável pela coordenação da política
de comunicação social. E não poderia ser diferente, pois tal atividade
está intimamente relacionada com as ações do Poder administrador.

Por outro lado, nada impede o Legislativo de criar, mediante ato
próprio da Mesa da Assembléia, órgão colegiado sob a denominação
de Conselho de Comunicação Social, independentemente de previsão
constitucional expressa. Trata-se de uma prerrogativa inerente à
Mesa, que cuida de sua organização administrativa por meio de ato
normativo específico, seja sob a forma de resolução, que é o
instrumento mais adequado, seja sob a forma de deliberação. Em
ambos os casos, o assunto diz respeito a uma atribuição privativa da
Mesa, que é o órgão executivo deste Parlamento. Para ratificar esse
entendimento, basta citar o comando previsto no art. 66, I, “d”, da
Carta mineira, segundo o qual compete privativamente à Mesa da
Assembléia tratar de matéria atinente ao “regulamento geral, que
disporá sobre a organização da Secretaria da Assembléia Legislativa,
seu funcionamento...” (Grifo nosso).

Apesar da louvável preocupação dos subscritores da proposição em
vincular tal Conselho a esta Casa Legislativa, que é um órgão de
representação popular, não se pode ignorar que esse órgão colegiado
já foi instituído pelo Executivo, encontra-se devidamente regulado pelo
legislador ordinário, estando em pleno funcionamento, fato relevante
para o exame da matéria. Como as normas jurídicas em geral, quer de
índole constitucional, quer de natureza infraconstitucional, não podem
descartar dados da realidade e, na medida do possível, devem
estabelecer parâmetros razoáveis e coerentes em face das
circunstâncias e do contexto social, não nos parece compatível com o
princípio da razoabilidade a alteração que ora se pretende introduzir
no art. 230 da Constituição do Estado.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição nº 15/2007.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 78/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
cria a Ouvidoria Educacional e dá outras providências.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007 e
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da proposição
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo a criação da Ouvidoria Educacional,

órgão dotado de autonomia administrativa e financeira, incumbido de
auxiliar o Poder Executivo na fiscalização, na recepção e na
tramitação de denúncias e no encaminhamento de sugestões e
propostas relacionadas com a área de educação do Estado.

No que toca às questões jurídicas a serem analisadas, notadamente
às regras de iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
cumpre-nos observar que a matéria se insere no âmbito da
competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art.
66, inciso III, alíneas “b” e “e”, da Constituição Estadual.

O art. 90, inciso XIV, da Carta mineira prevê que compete
privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei,
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. A despeito
disso, o projeto, ao propor a criação da Ouvidoria Educacional,
interfere na estrutura do Poder Executivo, nela introduzindo um órgão
com competências e atribuições preestabelecidas, ferindo
frontalmente o princípio da separação dos Poderes, insculpido no art.
2º da Constituição Federal. Outrossim, quando o projeto dispõe que o
Ouvidor Educacional será nomeado pelo Governador do Estado, está
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prevendo, necessariamente, a criação de um cargo público na
estrutura do Poder Executivo.

Em que pese, pois, à nobre intenção do legislador, o projeto padece
de vício de inconstitucionalidade.

A propósito, a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de declarar a inconstitucionalidade de lei com
vício formal de iniciativa. Registrem-se os seguintes acórdãos: Adin nº
1.070 MC/MS, Relator: Ministro Celso de Melo, publicada no “ Diário
da Justiça” de 15/9/95; Adin nº 700, Relator: Ministro Maurício Corrêa,
publicada no “ Diário da Justiça” de 24/8/2001.

Ressalte-se, por ser oportuno, que a Ouvidoria Educacional está
prevista na estrutura orgânica da Ouvidoria-Geral do Estado,
conforme estabelece o inciso VI do art. 5º da Lei nº 15.298, de
6/8/2004, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências, alterada pela Lei Delegada nº 134, de 25/1/2007.
De acordo com as referidas leis, os Ouvidores da Ouvidoria-Geral do
Estado têm mandato fixo e estabilidade e são nomeados pelo
Governador, por indicação do Ouvidor-Geral. No que concerne ao
Ouvidor Educacional, a sua escolha dar-se-á entre cidadãos com mais
de 35 anos, de reputação ilibada, com formação universitária e notório
conhecimento na área temática específica, a partir de lista tríplice
elaborada por Conselho Estadual relacionado à sua área de atuação,
na forma de regulamento.

Conclusão
Em razão do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 78/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 318/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.770/2005, a requerimento do Deputado Domingos
Sávio, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
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Município de Pimenta o imóvel que especifica.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e

distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na legislatura passada, esta Comissão determinou fosse o projeto
baixado em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado - DER-MG -, a que pertence o imóvel objeto da alienação, a
fim de que se manifestasse sobre sua pretensão. Por meio da nota
técnica lavrada em 10/4/2006, o Diretor-Geral desse órgão declarou-
se favorável à alienação de somente metade do imóvel.

Por isso, esta Comissão baixou em diligência o projeto, desta vez
para que o Prefeito Municipal de Pimenta providenciasse croqui e
memorial descritivo, identificando a área a ser alienada. Atendida a
diligência, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 318/2007 de autorizar o Poder Executivo a

alienar ao Município de Pimenta imóvel constituído de terreno urbano,
com área de 6.000m², doado ao DER-MG, em 1986, pelo mesmo ente
da Federação, para que no local fosse implantado um núcleo de
conservação rodoviário. No instrumento público de doação consta
cláusula que determina a reversão do bem no caso de não-
cumprimento da finalidade. Visto que aquela autarquia cumpriu o
determinado, não há por que falar em reversão e sim em doação do
DER-MG, proprietário do imóvel, para o Município.

Na legislatura anterior, o Diretor-Geral dessa autarquia declarou-se
favorável à transferência de domínio de somente 3.000m², uma vez
que o DER-MG tem necessidade da área remanescente para
alojamento e pátio de estacionamento de equipamentos.

Como a proposição em análise é de caráter meramente autorizativo,
uma vez que a efetivação da pretendida alienação é ato reservado ao
Governador, conforme dispõe o art. 90, inciso XIV, da Carta Estadual,
que estabelece ser de sua competência dispor sobre a organização e
a atividade do Poder Executivo, é importante que essa alteração seja
acatada.

Cumpre ressaltar que o art. 18 da Constituição do Estado exige
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prévia 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 - acrescenta, para a transferência de tais bens, que a citada
autorização esteja subordinada ao atendimento do interesse público.

Dessa forma, o parágrafo único do art. 1º do projeto em análise
determina que o imóvel será destinado à edificação de uma creche e
de um barracão para apoio ao agricultor do Município de Pimenta.
Ademais, o art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do doador
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura pública de
doação, não lhe tiverem sido dadas as destinações estabelecidas.

Diante do exposto, apresentamos o Substitutivo nº 1 no final deste
parecer, que autoriza a doação pelo DER-MG e define os limites da
área de 3.000m² a ser doada, com os necessários ajustes na redação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 318/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -

DER-MG - autorizado a doar ao Município de Pimenta uma área de
3.000m² (três mil metros quadrados), situada na Quadra 27 do Barro
JK, naquele Município, confrontando pela frente com a Avenida
Aristides Garcia Leão, numa extensão de 60m; pelos fundos, com a
Rua João Rodrigues Sobrinho, numa extensão de 60m; pela direita,
com a Rua Antônio Alves Garcia, numa extensão de 50m e pela
esquerda com terreno de propriedade do DER-MG, numa extensão de
50m; a ser desmembrada do imóvel registrado sob o nº 19.257, a fls. 1
do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Formiga.

Parágrafo único - A área objeto da doação de que trata este artigo
destina-se a edificações para o funcionamento de creche e centro de



247

apoio ao agricultor do Município de Pimenta.
Art. 2º - A área de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-

MG se, findo o prazo de cinco anos contados da data de lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiverem sido dadas as
destinações previstas no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 333/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 440/2003, feito a pedido do Deputado Arlen
Santiago, “dispõe sobre a comercialização de água mineral no Estado
de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame decorre do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 440/2003, que, por sua vez, reproduziu o Projeto de Lei nº
2.131/2002. Ambas as proposições tramitaram nesta Casa em
legislaturas passadas e receberam da Comissão de Constituição e
Justiça parecer por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade. Ao retornar a matéria a esta Comissão, não identificamos
razão para mudar o entendimento.

A proposição em exame dispõe sobre a comercialização de água
mineral; para tanto, cria mecanismos para a fiscalização da produção
e a distribuição do produto e atribui ao órgão estadual de vigilância
sanitária e às entidades da administração indireta - no caso, a
Fundação Estadual de Minas Gerais - Feam - e a Companhia de
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Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, competências
específicas para o exercício desse controle.

O projeto dispõe, ainda, sobre a criação de uma comissão integrada
por técnicos de entidades da administração indireta, à qual atribui
competência para fiscalizar a rotulagem de águas minerais e baixar
normas sobre ela, além de estabelecer penalidades para os eventuais
infratores das normas que especifica.

Passemos à análise do projeto.
A matéria se insere no domínio de competência legislativa privativa

da União. A produção de águas, inclusive a das águas minerais, é
regulada por normas federais que prevêem, inclusive, a cooperação
com os Estados membros e os Municípios no que concerne à sua
fiscalização.

O Decreto-Lei nº 227, de 1967, que dá nova redação ao Decreto-lei
nº 1.985, de 1940, que contém o Código de Minas, define e classifica,
em seu art. 5º, as jazidas de minerais, incluindo entre estas as águas
minerais e as águas subterrâneas, nas classes VIII e IX,
respectivamente. Por sua vez, a Constituição da República
estabelece, em seu art. 22, incisos IV e XII, que compete
privativamente à União legislar sobre “águas” e sobre jazidas, minas e
outros recursos minerais.

Além disso, o Decreto-Lei nº 7. 841, de 1945, que contém o Código
de Águas Minerais, regula a matéria no tocante à autorização de
pesquisa; à autorização de pesquisa das estâncias que exploram
águas minerais e das organizações que exploram águas potáveis de
mesa; à fiscalização das estâncias que exploram águas minerais e
das organizações que exploram águas potáveis de mesa ou
destinadas a fins balneários; ao comércio da água mineral, termal,
gasosa, de mesa ou destinada a fins balneários, além de dispor sobre
a classificação química das águas minerais e a classificação das
fontes de água mineral.

Da mesma maneira, o “caput” e o inciso VI do art. 200 da Carta
Federal dispõem que compete ao Sistema Único de Saúde - SUS -,
além de outras atribuições, nos termos da lei, fiscalizar e inspecionar
alimentos no que se refere ao controle de seu teor nutricional, bem
como bebidas e águas para consumo humano.
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A matéria está regulamentada na Lei nº 9.782, de 26/1/99, que
define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências. A referida
norma estabelece, no inciso III do art. 2º, que compete à União, no
âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, normatizar,
controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse
para a saúde, competindo à Agência regulamentar, controlar e
fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública,
aí incluídos alimentos, bebidas e águas envasadas, seus insumos,
embalagens, aditivos alimentares e limites de contaminantes
orgânicos. A lei prevê a possibilidade de delegação ao Estado
membro de algumas das competências e das atividades
desenvolvidas pela Agência, principalmente aquelas relativas à
fiscalização.

No âmbito do SUS, o Estado membro, como gestor estadual da
atenção à saúde, tem competência para estruturar e operacionalizar
os sistemas de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária e de
vigilância alimentar e nutricional, por meio de políticas e diretrizes
estabelecidas pelo gestor federal do SUS.

Sobre a rotulagem do produto, é importante ressaltar que trata-se de
matéria regulada pelas Leis nºs 5.991, de 1973, e 6.360, de 1973, e
suas modificações posteriores. As referidas normas, que dispõem
sobre controle e vigilância sanitária de medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos e correlatos, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecem conceitos,
definições e responsabilidade técnica sobre estes e sobre outras
matérias concernentes ao assunto.

A proposição em tela pretende, ainda, criar uma comissão,
composta por técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
Feam - e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-
MG -, e atribuir-lhe competência para baixar normas, fiscalizar a
produção de águas minerais e aplicar penalidades ao infratores das
suas disposições.

A criação, estruturação e definição de atribuições de órgãos
integrantes da administração pública direta e indireta é matéria que se
insere, por sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do Poder
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Executivo. Consagrado o princípio da separação dos Poderes pela
Constituição Federal, cabe ao Chefe do Executivo organizar a
estrutura administrativa daquele Poder. Assim, ainda que o Executivo
não possa instituir alterações na sua estrutura administrativa sem a
autorização do Legislativo, o legislador não pode compelir o Executivo
a criar órgão ou entidade, tampouco atribuir-lhes competências por
meio de lei de sua iniciativa.

Assim, no que concerne à iniciativa para deflagrar o processo
legislativo, a Constituição do Estado estabelece, na alínea “e” do
inciso III do art. 66, que compete privativamente ao Governador do
Estado a iniciativa de proposição que trate da criação, estruturação e
extinção de órgão e entidade da administração estadual.

Vê-se, pois, pelo exposto, que o projeto em tela padece de vício
material, por invadir a esfera de competência legislativa privativa da
União, e de vício formal, já que a iniciativa de projeto que trata de
organização administrativa é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 333/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 338/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.550/2004,
objetiva autorizar o Estado a realizar operação de crédito mediante a
emissão de títulos da dívida pública e a dar outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, fundamentado nos
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seguintes termos.
Fundamentação

A proposição referida pretende autorizar o Estado de Minas Gerais a
realizar operação de crédito por meio da emissão de títulos da dívida
pública; para tanto, estabelece o prazo de cinco anos e o resgate de
20% ao ano. Os recursos provenientes da operação de crédito
destinam-se ao pagamento de débitos do Estado para com seus
servidores, relativos às vantagens por tempo de serviço.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça na
legislatura passada, a qual emitiu o seguinte pronunciamento:

“Não obstante a relevância da iniciativa, a proposição encontra
óbices constitucionais à sua aprovação, os quais passaremos a
apontar.

Em primeiro lugar, a Constituição da República, no inciso VII do art.
52, atribuiu privativamente ao Senado Federal a competência para
dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, de suas autarquias e das demais entidades controladas
pelo poder público federal.

Por sua vez, o Senado Federal baixou a Resolução nº 43, de 2001,
que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras
providências. Nos termos do seu art. 1º, ‘as operações de crédito
interno e externo realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos
Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações são
subordinadas às normas fixadas nesta resolução’.

Com efeito, a mencionada resolução disciplina toda a matéria, e
destacamos os capítulos que, quanto ao pleito de autorização para
contratar as operações de crédito regidas pela resolução, tratam das
vedações, exceções e dos limites. Conforme o disposto em seu art. 3º,
‘constituem operação de crédito, para os efeitos desta resolução, os
compromissos assumidos com credores situados no País ou no
exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de
título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de
valores provenientes da venda a termo de bens e serviços,



252

arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros’.

O art. 7º, I, da mencionada norma estabelece que o montante global
das operações de crédito realizadas em um exercício financeiro não
poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida, a qual,
conforme o disposto no art. 4º, é o somatório das receitas tributárias,
de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes,
deduzidas, nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por
determinação constitucional e, nos Estados e nos Municípios, a
contribuição dos servidores para o custeio de seu sistema de
previdência e assistência social bem como as receitas provenientes
da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição
Federal.

Ressalte-se que a Lei Complementar nº 101, de 2000, ao dispor
sobre a responsabilidade fiscal da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, estabelece limites e condições no que
tange, especialmente em relação à matéria em exame, à geração de
despesa com pessoal, dívidas consolidada e mobiliária e operações
de crédito.

À luz das normas citadas, não se vislumbra a possibilidade de
realizar operação de crédito mediante a emissão de títulos da dívida
pública na modalidade proposta no projeto em análise. Por essas
razões, a proposição em exame não encontra respaldo constitucional
e legal para tramitar nesta Casa”.

Como se vê, a proposta em epígrafe não se enquadra nas hipóteses
normativas descritas em resolução do Senado as quais autorizam a
celebração de operações de crédito, razão pela qual não tem como
prosperar.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 338/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 366/2007
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 3.008/2006,
“institui meia entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer
para doadores de sangue”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende instituir meia entrada para

doadores regulares de sangue em eventos públicos de cultura,
esporte e lazer mantidos pelas entidades e órgãos das administrações
direta e indireta do Estado.

A proposta já foi examinada nesta Casa em três ocasiões, por meio
dos Projetos de Lei nº 180/99, nº 888/2000 e nº 3008/2006. Nas duas
primeiras oportunidades, não houve parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, e em relação ao último projeto esta Comissão
opinou pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos seguintes:

“A matéria de que trata o projeto - proteção e defesa da saúde -
encontra-se inserida no âmbito da competência legislativa estadual,
conforme dispõe o art. 10 da Constituição do Estado. Ademais, o
mesmo diploma legal prevê, em seu art. 191, § 3º, a competência do
Estado para suplementar a legislação federal sobre as condições que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para
fins de transplante, pesquisa e tratamento, e sobre coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado
todo tipo de comercialização nos termos do § 4º do art. 199 da
Constituição da República.

Percebe-se, assim, que a Carta Magna reservou à União a fixação
de princípios e normas gerais para a saúde, o que não exclui a
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competência suplementar do Estado, que pode especificá-los por
meio de suas leis.

Além disso, como a matéria não está inserida entre aquelas
relacionadas no art. 66 como sendo de iniciativa privativa dos demais
Poderes, a proposição não incorre em vício de iniciativa.

Ainda, no que diz respeito ao incentivo, o art. 281 da Constituição
Federal determina que a lei estabelecerá estímulos em favor de quem
fizer doação de órgão para transplante, na forma de lei federal e sob
cadastramento e controle a cargo do Estado. Apesar de não estarmos
tratando especificamente de doação de órgão, há que se entender
que doar sangue é ato semelhante de solidariedade, visando ao bem
do próximo.

No âmbito estadual, temos a Lei nº 11.105, de 1993, que concede
dispensa de ponto e um dia de descanso ao servidor público civil ou
militar que doar sangue a banco de sangue estadual. O intuito dessa
lei foi dar incentivo ao servidor público que, em ato solidário, doar
sangue.

Desta feita, incentivar o ato de doação, em lugar de entendê-lo como
ato de comércio ou objeto de troca, constitui uma tentativa de criar um
costume e uma cultura em benefício de milhares de pessoas que são
submetidas a cirurgias e necessitam de sangue.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 15/2/2006,
julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.512
contra a Lei nº 7.735, de 2004, do Estado do Espírito Santo, que
dispõe que os doadores regulares de sangue têm direito a meia
entrada em todos os locais públicos de cultura, esporte e lazer
mantidos pelas entidades e órgãos da administração direta e indireta
naquele Estado”.

Com muita freqüência se fazem campanhas com vistas ao aumento
do estoque dos bancos de sangue, o que mostra a gravidade e
seriedade do problema. Muitas vidas ficam na dependência desse
gesto de solidariedade, que precisa a todo instante ser estimulado
pelo poder público.

Além disso, o projeto se apresenta em termos razoáveis. O benefício
da meia entrada restringe-se aos eventos realizados em locais
públicos mantidos por órgãos e entidades da administração pública
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estadual. Ao Estado caberá negociar com os empreendedores os
valores de desconto, e nada impede que subsidie o evento, desde que
haja dotação orçamentária para tanto.

Com efeito, do ponto de vista jurídico, não se vislumbra ofensa aos
ditames normativos que norteiam o assunto em pauta. Colocar óbices
à sua tramitação seria adotar postura eminentemente pessoal, que
não se coaduana com a natureza das análises jurídicas.

A propósito, nessa seara, por mais que a subjetividade do intérprete
seja inafastável, deve-se respeitar um espaço de discricionariedade
política, cujo exercício somente deverá ser impedido no caso de
propostas normativas que beiram o absurdo, aquelas que facilmente
se demonstram contrárias à lógica e ao bom senso. Se existem
posicionamentos políticos que, embora louváveis, sejam de aceitação
polêmica, para o direito só merecem reprovação aqueles que, a toda
evidência, causam transtornos sociais. Aliás, em situações de dúvida,
que se respeite a posição política, aquela que se reveste da
legitimidade que só as urnas podem assegurar. Não pode ao político o
jurídico se sobrepor, sob pena de afronta ao princípio da
independência dos Poderes. Cada Poder tem o seu destino
constitucionalmente traçado e dele não pode se desviar.

Evidentemente, por ocasião da análise de mérito, serão ainda
efetuados outros estudos para que se comprove cabalmente a
viabilidade social da medida, mas, por ora, cumpre-nos enfatizar que a
proposta revela uma intenção das mais louváveis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 366/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Gilberto
Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Desarquivada a pedido do autor, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a

proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de
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Lei nº 2.448/2005, “reconhece a estância climática de Monte Verde, no
Município de Camanducaia, e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos agora examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame pretende reconhecer como estância

climática o Distrito de Monte Verde, localizado no Município de
Camanducaia.

A medida foi examinada na Comissão de Constituição e Justiça
quando da apreciação do Projeto de Lei nº 2.448/2005, que recebeu
parecer por sua viabilidade jurídica.

Concordamos com esse posicionamento, com fundamento no art.
24, VII e IX, e § 3º, da Constituição Federal, que autoriza os Estados a
exercer a competência legislativa plena na inexistência de lei federal
contendo normas gerais sobre o assunto, que versa, no caso, sobre
matéria relacionada com as questões histórica, cultural, artística,
turística e paisagística.

Como Minas Gerais não possui legislação própria nesse sentido, o
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.448/2005 salientou a conveniência
de se construir um marco regulatório da matéria, a exemplo do que
ocorreu em São Paulo, de forma que o reconhecimento de localidade
como estância climática obedecesse a critérios uniformes, tendo em
vista as especificidades do Estado.

Assim, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
acolhendo a recomendação da Comissão de Constituição e Justiça,
apresentou no parecer que emitiu sobre o Projeto de Lei nº
2.448/2005 o Substitutivo nº 1, que acatamos na conclusão desta
peça opinativa.

Registre-se, por ser oportuno, que o referido substitutivo, além de
estabelecer normas gerais para o reconhecimento de estância
climática ou hidromineral, declara a localidade de Monte Verde,
Distrito do Município de Camanducaia, e a localidade de Maria da Fé,
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sede do Município de Maria da Fé, como estâncias climáticas,
mantidos os reconhecimentos das estâncias hidrominerais do Estado
criadas até a data da publicação da lei.

Por fim, observamos a inexistência de óbice à iniciativa parlamentar.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 370/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância

climática ou hidromineral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O reconhecimento de localidade como estância climática ou

hidromineral se dará por meio de lei específica, atendidos os
requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - São requisitos gerais para o reconhecimento de localidade
como estância climática ou hidromineral:

I - infra-estrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, cinqüenta
apartamentos;

II - infra-estrutura de lazer com quadras poliesportivas e piscinas;
III - quadra poliesportiva e piscina cobertas;
IV - área verde de dimensão superior a 10.000m² (dez mil metros

quadrados), contígua aos limites da localidade declarada como
estância;

V - serviço médico permanente;
VI - plano diretor municipal em que conste, no mínimo:
a) zoneamento econômico ecológico do Município;
b) serviço de coleta seletiva e disposição adequada de lixo;
c) planta cadastral, na escala de 1:10.000, com a delimitação das

áreas consideradas como de preservação permanente e de proteção
da estância;

d) infra-estrutura de saneamento ambiental, com abastecimento de
água, de esgotamentos sanitário e pluvial em 100% (cem por cento)
da localidade;

e) energia elétrica, que abranja 100% (cem por cento) da localidade;
f) plano de urbanismo, nele incluído o paisagismo dos sítios de
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interesse para o lazer e o turismo e de seus acessos.
Art. 3º - Poderá ser reconhecida como estância climática a

localidade que atender, além dos requisitos gerais estabelecidos no
art. 2°, no mínimo, aos seguintes requisitos especí ficos, comprovados
por estudo climatológico, com base em séries de dados obtidas em
medições relativas a um período de trinta anos nas estações
climatológicas localizadas no Estado:

I - variação entre as médias anuais das temperaturas mínimas e
máximas menor ou igual a 10º C (dez graus Celsius);

II - umidade relativa média anual maior que 60% (sessenta por
cento), admitida a variação, para menos, de 10% (dez por cento) do
resultado obtido no local;

III - número anual de horas de insolação superior a duas mil.
Art. 4º - O projeto de lei que vise ao reconhecimento de estância

climática será instruído com os seguintes documentos:
I - memorial descritivo, com coordenadas georreferenciadas, dos

limites da área do Município a ser declarada como estância climática;
II - estudo climatológico, elaborado por profissional legalmente

habilitado, que comprove a ocorrência de microclima com
caraterísticas que atendam ao disposto nesta lei;

III - declaração, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo,
comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2º desta lei.

Art. 5º - Poderá ser reconhecida como estância hidromineral a
localidade que, além de atender aos requisitos gerais estabelecidos
no art. 2°, possuir fonte de água mineral, termal o u radioativa com
comprovada ação medicamentosa e atender, no mínimo, aos
seguintes requisitos específicos:

I - fonte de água mineral com vazão mínima de 250.000 l (duzentos
e cinqüenta mil litros), por vinte e quatro horas, cuja explotação esteja
legalizada por concessão de lavra;

II - instalações crenoterápicas de uso público, adequadas à natureza
das águas;

III - área de proteção ambiental da fonte com dimensões
estabelecidas por estu-o técnico elaborado por profissional legalmente
habilitado;

IV - laboratório que realize exames bacteriológicos periódicos para
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verificação da pureza das águas explotadas ou contratação de
entidade habilitada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
- DNPM -, para a realização desses serviços.

§ 1º - Quando na localidade existir mais de uma fonte de água
mineral, termal ou radioativa com análises química e físico-química
semelhantes, segundo a classificação estabelecida no Decreto-Lei nº
7.841, de 8 de agosto de 1945, que contém o Código de Águas
Minerais, poderão ser somadas as respectivas vazões para a
apuração do cumprimento do requisito previsto no inciso I do “caput”
deste artigo.

§ 2º - A vazão de águas minerais artificialmente captadas por poço
profundo será calculada com base no nível dinâmico de água, medido
durante período não inferior a vinte e quatro horas.

§ 3º - A vazão de fontes naturalmente captadas será calculada pela
média aritmética dos resultados de medições mensais consecutivas
tomadas no decorrer de um ano.

Art. 6º - O projeto de lei que vise ao reconhecimento de estância
hidromineral será instruído com os seguintes documentos:

I - reprodução integral do título minerário de concessão de lavra das
fontes existentes na localidade, com a data de sua publicação no
“Diário Oficial da União”;

II - relatório, elaborado por técnico legalmente habilitado, contendo,
no mínimo:

a) resultado completo das análises físico-químicas e bacteriológicas
das águas minerais da localidade, executadas por laboratório
credenciado pelo órgão oficial competente;

b) resultado dos laudos de medição da vazão das fontes da
localidade;

c) planta, na escala de 1:200, das instalações crenoterápicas
existentes na localidade, acompanhada de memorial descritivo;

d) comprovação, mediante laudo de órgão estadual ou federal
competente, da ação medicamentosa das águas da fonte;

III - declaração, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo,
comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2º desta lei.

Art. 7º - Ficam reconhecidas como estâncias climáticas a localidade
de Monte Verde, Distrito do Município de Camanducaia, e a localidade
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de Maria da Fé, sede do Município de Maria da Fé.
Parágrafo único – Se, no prazo de cinco anos, não for editada lei

específica para as estâncias de que trata este artigo, atendidos os
critérios estabelecidos por esta lei, o reconhecimento será
considerado revogado.

Art. 8º - Ficam mantidos os reconhecimentos das estâncias
hidrominerais do Estado criadas até a data de promulgação desta lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Fica revogada a Lei nº 13.459, de 12 de janeiro de 2000.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 373/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Paulo Cesar, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.130/2003, dispõe sobre a
instalação de gabinete sanitário em ônibus intermunicipal de
passageiros.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais

Fundamentação
A proposição estabelece, em seu art. 1º, a obrigatoriedade de as

empresas concessionárias do serviço de transporte intermunicipal de
passageiros instalarem gabinete sanitário nos ônibus cujo percurso de
viagem seja superior a 80km, independentemente da categoria em
que se enquadram.

Argumenta seu autor que a instalação do referido gabinete sanitário
irá proporcionar ao viajante bem-estar e conforto durante uma longa
jornada, acabando com a necessidade de várias paradas ao longo do
itinerário e diminuindo substancialmente o tempo de percurso.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
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matéria, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, não
vislumbrando óbice de natureza jurídico-material à sua tramitação.
Contudo, no intuito de aprimorá-la, ofereceu o Substitutivo nº 1, pois
entendeu que é preciso indicar, com mais clareza, o campo de
abrangência da lei.

Na esfera estadual, a Constituição mineira estatui, em seu art. 10,
inciso IX, que o transporte rodoviário estadual de passageiros é
serviço público de competência do Estado, podendo este delegar a
sua prestação a terceiros, mediante contrato de concessão, consoante
os ditames legais. Ao DER-MG compete conceder ou explorar
diretamente o mencionado serviço, quer no âmbito intermunicipal,
quer no âmbito metropolitano, e em nosso Estado, atualmente, tal
transporte é explorado por empresas particulares, segundo o regime
de concessão. Nos termos do art. 43 da Carta mineira, o citado
transporte é considerado função de interesse comum das regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, sendo, portanto,
regulamentado pelo Estado.

O art. 40 da Constituição mineira, por sua vez, estatui que compete
ao Estado, por meio da administração indireta e do particular
delegado, assegurar, na prestação de serviços públicos, além da
eficiência e da segurança, os direitos do usuário, entre os quais se
encontra a adequada prestação do serviço. Esses direitos são
também resguardados pelo inciso VI do art. 29 do Decreto nº 2.521,
de 1998, que regulamenta a Lei Federal nº 8.987, de 1995, que dispõe
sobre a exploração de serviços de transporte rodoviário intermunicipal
mediante concessão, o qual estabelece que, entre outros, “é direito do
passageiro ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e
conforto, do início ao fim da viagem”. (Grifo nosso)

Ainda, os citados direitos são respaldados, em âmbito estadual, pelo
Decreto nº 32.656, de 1991, que contém o Regulamento de Serviço
de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal - RSTC -, e pelo art.
14, inciso I, da Lei nº 10.453, também de 1991, que dispõe sobre a
concessão de serviços públicos na esfera do Estado.

Como podemos constatar, a nobre intenção do autor encontra farto
amparo na legislação vigente. Ademais, cumpre-nos observar que o
DER-MG, órgão gestor do referido transporte no Estado, torna
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obrigatórios os citados gabinetes sanitários, por meio da recente
Portaria nº 2.231, de 23/1/2007, apenas em ônibus das categorias
“executivo”, “leito” e “semileito”, ficando as demais categorias, quais
sejam “convencional”, “comercial” e “comercial executivo”,
desobrigadas de oferecer o reivindicado conforto, o que nos apresenta
como uma inaceitável discriminação.

Sendo assim, entendemos que o projeto não encontra óbice à sua
aprovação, pois versa sobre matéria que não foi reservada à União,
encontrando-se, portanto, no campo legiferante do Estado, vindo
preencher uma lacuna no ordenamento jurídico que lhe é afeto. A
aprovação deve-se dar na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, por ser este mais adequado à técnica legislativa.

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

373/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, oferecida pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Célio Moreira, relator - Paulo Guedes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 430/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do deputado Leonardo Moreira
e resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.430/2004,
“torna obrigatória a aplicação de selo higiênico nas latas de cerveja,
refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios envasados”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a’, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em apreço pretende tornar obrigatória a adoção de

mecanismos de proteção à saúde do consumidor de cerveja,
refrigerante, suco e outros gêneros alimentícios envasados em latas
de alumínio, mediante a aplicação de selo higiênico nas referidas
embalagens.
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A implementação das medidas de proteção cogitadas no projeto em
análise mostra-se oportuna, uma vez que se tornaram de
conhecimento público os riscos relativos à contaminação de pessoas
que consomem tais produtos diretamente da embalagem, sem a
utilização de copos ou outros utensílios higiênicos. Conforme consta
na justificação do projeto, pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo demonstra que cerca de
40% das latas de alumínio coletadas em bares, restaurantes e
supermercados apresentam fungos e bactérias prejudiciais à saúde.

Enfatiza o autor da proposição que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, conforme preconiza o art. 196 da Constituição da
República e que a medida proposta tem o objetivo de preservar o bem
maior dos consumidores, que é a vida.

A competência para a edição de leis que dizem respeito tanto à
saúde quanto à proteção ao consumidor é concorrente da União, do
Distrito Federal e dos Estados, conforme se verifica do disposto no art.
24 da Constituição da República.

As normas protetivas do consumidor, consubstanciadas na Lei
Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e de
Defesa do Consumidor, visam, sobretudo, à proteção da vida, da
saúde e da segurança do consumidor, conforme apontado na
proposta em análise.

Ocorre que a mencionada norma não institui mecanismos
específicos para proteger a saúde das pessoas que consomem
bebidas envasadas em latas de alumínio, conforme previsto na
proposta em apreço.

Inexistindo norma federal sobre a matéria, faculta-se ao Estado o
exercício da competência legislativa residual, estando esta Casa a
utilizar da prerrogativa que lhe é conferida no art. 61 da Constituição
do Estado para dispor sobre o tema.

Não existe, por outro lado, vedação a que se instaure, no caso, o
processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria
não se encontra entre as arroladas no art. 66 da Constituição mineira.

Entendemos ser pertinente a formulação do Substitutivo nº 1, a
seguir apresentado, com o propósito de adequar o texto do projeto
sob o ponto de vista da técnica legislativa.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 430/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a adoção de sistema individualizado de proteção

de bebidas envasadas em latas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fornecedores de bebidas envasadas em latas

obrigados a adotar sistema individualizado de proteção para evitar
contaminação do recipiente com o ambiente externo.

Art. 2º - É vedada a comercialização de bebidas envasadas em latas
que não atendam ao disposto no art. 1º.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 431/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº

431/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.319/2003, cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Comércio Exterior do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo 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 mencionado Regimento.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 431/2007 cria o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Comércio Exterior, no intuito de consolidar a
região da Zona da Mata como pólo de desenvolvimento e de negócios
relacionados com o comércio exterior, mediante o aproveitamento da
infra-estrutura do Aeroporto Regional da Zona da Mata. Para alcançar
esse desiderato, a proposição enumera, no art. 2º, um conjunto de
atribuições ao Executivo, entre as quais se destacam: apoiar a criação
de centros de prestação de serviços de movimentação, distribuição e
armazenagem de mercadorias; incentivar a criação de parque
industrial voltado para a indústria não poluente de alta tecnologia e de
produtos de grande valor agregado; atrair empresas seguradoras, de
entrega de encomendas, de transporte e de turismo para o entorno do
aeroporto; e promover a criação ou a ampliação de terminais de
carga.

O art. 3º do projeto estabelece os requisitos para a participação no
programa que se pretende instituir, ao passo que o art. 4º prevê várias
medidas para a sua efetivação, tais como a concessão de benefícios e
incentivos fiscais e a criação de posto fazendário nas imediações do
Aeroporto para atender às empresas que participarem do programa.

O art. 5º da proposição institui o Grupo Coordenador do programa, o
qual abrange um conjunto de órgãos da administração direta e
entidades da administração indireta do Executivo. Entre os primeiros
constam as  Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, de Desenvolvimento Econômico - Sede - e da Fazenda -
Sef; entre os segundos, constam as empresas estatais Minas Gerais
Participações S.A. - MGI - e a Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI-MG -, a par de outras instituições.

Finalmente, o art. 6º do projeto estabelece as competências do
Grupo Coordenador, entre as quais podem ser mencionadas a
elaboração do plano diretor da área de influência do Aeroporto
Regional da Zona da Mata, a deliberação sobre os pedidos de
inclusão no programa e a celebração de convênios com órgãos e
entidades da administração pública federal, estadual ou municipal.

Não obstante a louvável intenção do autor do projeto de estimular o
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desenvolvimento econômico da região da Zona da Mata, por meio do
programa de que se cogita, a matéria contém vícios de ordem
constitucional que comprometem sua tramitação nesta Casa.

Tem sido freqüente a apresentação de projetos de lei de iniciativa
parlamentar criando programas ou campanhas educativas ou,
simplesmente, autorizando o Executivo a instituir ações dessa
natureza, assunto importante sob a ótica do interesse público, porém
delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento constitucional. Isso
porque a instituição de programas tem natureza eminentemente
administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de
atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços
públicos ou de utilidade pública, observadas as diretrizes
constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo. Assim, a
criação de determinado programa pode ser efetivada mediante
decreto do Governador do Estado ou por meio de resolução de
Secretário de Estado, conforme o caso. Não há, pois, necessidade de
lei formal para a sua implementação, por se tratar de matéria afeta às
ações do Executivo. O Governador do Estado, na qualidade de chefe
da administração pública, dispõe de ampla discricionariedade (relativa
liberdade de ação dentro de critérios legais) para praticar os atos de
sua competência, sendo, portanto, senhor da oportunidade e
conveniência de editar programas. Não é difícil constatar que o
programa previsto no projeto tem natureza executiva, e não legislativa,
fato que evidencia nítida ingerência do Parlamento em assuntos
relacionados a outro Poder, o que não se harmoniza com o tradicional
postulado da separação dos Poderes, traço marcante do Estado de
Direito. Se é verdade que a matéria tem estreita sintonia com a
atividade e a atuação do Executivo, não é menos verdade que apenas
este desfruta da prerrogativa legal para indicar o órgão ou a entidade
de sua estrutura administrativa responsável pela gestão ou
coordenação do programa.

Uma coisa é o Legislativo fixar regras gerais e abstratas, que
nortearão as atividades do Executivo, o que é comum no exercício da
função normativa a cargo do órgão de representação popular; outra
coisa é erigir no plano legislativo matérias que, por sua natureza,
inserem-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso não
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mudaria a essência da atividade. O que se pretende deixar claro é que
a instituição de programa não deve ser objeto de lei formal, mas de
ações concretas do Poder administrador. A utilização do procedimento
legislativo para tratar do assunto só é admissível nas situações
consagradas expressamente na Constituição. A esse respeito, já se
posicionou o Supremo Tribunal Federal no julgamento de questão de
ordem na ADI nº 224-RJ, quando sustentou que “não é pertinente a
edição de lei específica criando programa, ressalvados os casos
previstos na Constituição da República, consoante disposto nos arts.
48, IV, e 165, §§ 1º e 4º”.

Além disso, cabe salientar que a instituição de programa tem
repercussão direta ou indireta no orçamento do Estado, por acarretar
aumento de despesa. Nesse particular, o projeto em exame contraria
o disposto no art. 167, I, da Constituição da República, o qual veda
explicitamente “o início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária anual”.

Verifica-se, portanto, que a proposição sob comento contém vício
formal de inconstitucionalidade, por tratar de matéria estranha às
atribuições do Poder Legislativo, além de não se adequar à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projetode Lei nº 431/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 447/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº

447/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
36/2006, “institui diretrizes estaduais de educação para saúde no
âmbito da rede estadual de ensino”.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 22/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
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Ciência, Tecnologia e Informática.
Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber

parecer sobre a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui diretrizes para a educação para a

saúde nos estabelecimentos da rede estadual de ensino. Visa à
formação de cidadãos conscientes de seu papel na promoção e
proteção da saúde e capazes de atuar no processo de melhoria de
suas condições de vida. Relaciona as ações por meio das quais as
escolas deverão promover a educação para a saúde e os conteúdos
mínimos que deverão estar presentes nos programas e propostas a
serem desenvolvidas.

A proposição determina, ainda, que tais programas e atividades
devem abranger noções de higienes corporal e ambiental, educação
alimentar e prevenção de doenças decorrentes de maus hábitos
alimentares, noções de saneamento básico e de preservação do meio
ambiente, orientações sobre sexualidade, gravidez na adolescência e
formas de contracepção, orientações sobre prevenção, sintomatologia
e diagnóstico da aids e de outras doenças sexualmente transmissíveis
e esclarecimentos acerca dos problemas advindos do uso de drogas e
bebidas alcoólicas e da prática do tabagismo e informações sobre
doenças imunopreveníveis e vacinas.

A matéria objeto do projeto de lei abrange a educação e a proteção
e defesa da saúde, ambas arroladas no rol de matérias previstas no
art. 24, sobre as quais a União e os Estados têm competência
legislativa concorrente.

Com relação ao meio ambiente, o art. 214, § 1º , I, da Constituição
mineira determina que o Estado deve promover a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e disseminar as informações
necessárias à conscientização pública para a preservação do meio
ambiente. A Lei nº 10.889, de 1992, que regulamenta esse dispositivo,
trata da especialização de professores em Educação Ambiental,
objetivando que cada escola do Estado tenha um coordenador de
programas de ensino e de atividades daquela disciplina.

Quanto às drogas e à dependência química, o § 3º do art. 222 da
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Constituição do Estado determina que a prevenção ou a dependência
de drogas e afins é dever do Estado, que prestará atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependentes,
desenvolvendo ações que auxiliem sua integração na comunidade.

Com relação à iniciativa do processo legislativo por parlamentar, não
existe vedação de ordem constitucional. Além disso, a Carta Maior
estabelece, em seus arts. 196 e 205, que tanto a saúde quanto a
educação são direitos de todos e deveres do Estado.

É mister observar que no ordenamento jurídico estadual são
encontradas, de forma dispersa e pontual, normas tratando da
educação para a saúde abrangendo os conteúdos previstos no art. 3º
do projeto. No entanto, a proposição pretende tratar a matéria de
forma sistematizada e global, o que é conveniente.

Em observância ao princípio da consolidação das leis, entendemos
ser necessária a revogação das leis estaduais que tratam,
pontualmente, da educação para a orientação sexual e da
dependência química e das conseqüências sobre o uso de drogas, já
que esses conteúdos estão sendo tratados no art. 3º do projeto. Por
isso, as Leis nº 12.491, de 16/4/97, e nº 13.411, de 21/12/99, devem
ser revogadas.

É importante observar, ainda, que o conteúdo do art. 1º tem
natureza de exposição de motivos, não contendo uma norma geral
abstrata. Por isso, ele não deve integrar o texto da lei.

Faz-se necessário, também, substituir, no “caput” do art. 2º do
projeto, a expressão “ações” por “diretrizes”, em razão da natureza do
conteúdo dos incisos do referido artigo.

O art. 4º do projeto de lei trata da forma da execução das ações
relativas à educação para a saúde. Dispõe que elas devem ser
desenvolvidas por meio da celebração de convênios e acordos entre a
Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de
Saúde. Vê-se que, tal como no caso do art. 2º, inciso IV, do projeto, se
pretende autorizar o Poder Executivo a realizar atividade que é
inerente às suas atribuições. O dispositivo chega a disciplinar qual
órgão desse Poder desenvolverá a atividade, tratando-se, pois, de
invasão indevida na esfera de autonomia do Poder Executivo.

O art. 5º do projeto, ao fixar prazo para o Chefe do Poder Executivo
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regulamentar a lei, incorre no mesmo vício. Pelas mesmas razões, ele
deve ser também suprimido do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 447/2007 com as Emendas de nºs 1 a
4, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 1º.

Emenda nº 2
Substitua-se, no “caput” do art. 2º, a expressão “ações” por

“diretrizes”.
Emenda nº 3

Suprima-se o art. 4º.
Emenda nº 4

Suprima-se o art. 5º.
Emenda nº 5

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. (...) - Ficam revogadas as Leis nº 12.491, de 16 de abril de

1997, e nº 13.411, de 21 de dezembro de 1999.”.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 465/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.281/2006, a proposição em
epígrafe “obriga as empresas pública e privadas, autarquias e
fundações a distribuir gratuitamente a seus funcionários protetores ou
filtros solares”.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 23/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em análise pretende estabelecer norma de medicina e

segurança no trabalho, na medida em que obriga os empregadores
públicos e privados a fornecer filtros ou protetores solares aos
trabalhadores que exercem atividade ao ar livre.

Na justificação do projeto, o autor enfatiza o objetivo de criar mais
um instrumento de segurança no trabalho, protegendo a saúde
daqueles que desempenham atividades expostos aos raios solares.

Em que pese à brilhante iniciativa parlamentar, uma vez que a
medida proposta, se aprovada, por certo, eliminaria inúmeros
problemas de saúde do trabalhador que exerce atividade tanto na
esfera pública quanto na iniciativa privada, o projeto, nos moldes
propostos, depara com óbices de natureza constitucional.

Com efeito, o art. 22 da Constituição da República estabelece a
competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho,
cujo conteúdo abrange não apenas as relações entre empregado e
empregador, como também as normas que dizem respeito à
segurança e à saúde do trabalhador, conforme vem sendo
reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Na lição de Evaristo de Moraes Filho, em seu livro “Introdução ao
Direto do Trabalho” (São Paulo: LTR, 1995, 7ª. ed., p. 46), direito do
trabalho é o “conjunto dos princípios e normas que regulam as
relações jurídicas oriundas da prestação de serviço subordinado, e
excepcionalmente do autônomo, além de outros aspectos deste
último, como conseqüência da situação econômico-social das pessoas
que o exercem”.

Diante desse contexto, entendemos que a proposta não pode
abranger as empresas privadas, de maneira genérica, conforme
pretendido.

O projeto deve restringir-se, portanto, aos entes da administração
direta e indireta do Estado, contemplando, ainda, os empregados das
empresas que realizam obras, prestam serviços e se relacionam com
a administração pública por meio de contrato ou convênio.

Neste caso fica assegurada à Assembléia Legislativa a possibilidade
de dispor sobre a matéria, diante da prerrogativa que lhe é conferida
no art. 61 da Constituição mineira.
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O Substitutivo nº 1, que apresentamos ao final deste parecer, tem o
propósito de conformar o projeto aos ditames de ordem constitucional
e legal para viabilizar a tramitação da matéria nesta Casa.

É importante observar, entretanto, que, nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, instituída pela Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, para a criação de despesa pública de caráter
continuado, faz-se necessária a demonstração do seu impacto
orçamentário-financeiro no exercício que entrará em vigor e nos dois
exercícios subseqüentes bem como da origem dos recursos para o
seu custeio. É necessário comprovar, também, que a despesa criada
não afetará as metas de resultados fiscais previstos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Seus efeitos financeiros nos períodos
seguintes devem ser compensados por aumento de receita ou
redução de despesa.

Por outro lado, o § 3º do art. 16 da LRF cria ressalva para as
despesas consideradas irrelevantes. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO - deve trazer os requisitos para a despesa ser
considerada irrelevante.

A Lei de Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2007 dispõe, no seu art. 52, que 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 21/6/93, nos casos de obras e serviços de engenharia e de outros
serviços e compras, respectivamente.

Assim, faz-se necessário o estudo da despesa que se pretende
criar, para se verificar se a proposta atende aos requisitos exigidos
pela LRF. Em razão da competência material desta Comissão, a
referida análise deverá ser feita pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária desta Casa, no momento oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 465/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Obriga os entes da administração direta e indireta do Estado e as

empresas contratadas para prestação de serviços ou realização de



273

obras a fornecerem, gratuitamente, protetor ou filtro solar ao agente
público que trabalhe exposto ao sol.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os órgãos e as entidades da administração direta e

indireta do Estado obrigados a fornecer protetor ou filtro solar,
gratuitamente, ao agente público que trabalhe exposto ao sol, nos
termos de regulamento.

Parágrafo único - A obrigação prevista no “caput” deste artigo
estende-se à empresa que presta serviço ou realiza obra para o
Estado, por meio de contrato ou convênio.

Art. 2º - O edital de contratação de obras e serviços públicos deverá
conter cláusula com a exigência prevista nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 468/2007

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
3.026/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de serem prestadas
orientações sobre os procedimentos de emergência e as normas de
segurança às pessoas presentes em eventos realizados em
ambientes fechados que reúnam o público em geral, relacionadas com
a segurança no local.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em conformidade
com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre lembrar que projeto tratando deste mesmo

tema foi analisado por esta Comissão na legislatura passada, ocasião
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em que foi exarado parecer concluindo pela constitucionalidade da
matéria. Diante da inalterabilidade do contexto jurídico-legal no âmbito
normativo-constitucional vigente, mantivemos o entendimento
manifestado por esta Comissão àquela ocasião.

O projeto de lei em análise busca criar condições para a segurança
pública, medida que configura dever do Estado e um de seus objetivos
prioritários, além de direito e responsabilidade de todos. Como
finalidade precípua do exercício da segurança pública está a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio (arts. 2º, inciso V, e 136 da Constituição do Estado).

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas.
Assim, há que ressaltar a competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da
saúde, conforme estabelece o inciso XII, “in fine”, do art. 24 da Carta
Magna. À União cabe legislar sobre normas gerais, haja vista o
disposto no § 1º do referido artigo.

Atendendo a esse comando constitucional, foi editada a Lei Federal
nº 8.080, de 1990, norma geral da União no campo da saúde, a qual
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 fornecimento de orientações sobre os procedimentos de
emergência e as normas de segurança para o ambiente fechado onde
esteja sendo realizado evento que reúna público vai ao encontro dos
objetivos constitucionais e legais que militam em benefício da
proteção e da defesa da saúde humana, o que implica a preservação
da incolumidade da pessoa.

Diante desses argumentos, não vislumbramos óbices de natureza
jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta Casa.

Todavia, 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. O art. 6º da referida lei dispõe que é obrigatória a
presença de responsável técnico, na forma estabelecida em
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regulamento pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em
evento público realizado no Estado. Como vemos, esse dispositivo é o
que se mostra mais indicado para recepcionar o conteúdo de que trata
o projeto em análise. Assim, por meio do Substitutivo nº 1,
acrescentamos parágrafo ao artigo destacado, estabelecendo que,
antes do início de eventos que reúnam público em ambientes
fechados, serão fornecidas orientações sobre os procedimentos de
emergência e as normas de segurança para o local, a localização dos
extintores de incêndio e das saídas de emergência, além de outras
informações destinadas à prevenção de acidentes e pânico.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 468/2007 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 único:
“Art. 6º -  (...)
Parágrafo único - Antes do início de eventos que reúnam público em

ambientes fechados, serão fornecidas orientações sobre os
procedimentos de emergência e as normas de segurança para o local,
a localização dos extintores de incêndio e das saídas de emergência,
além de outras informações destinadas à prevenção de acidentes e
pânico.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 547/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
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O projeto de lei em análise, do Deputado Dimas Fabiano, dispõe
sobre a notificação dos proprietários de veículos automotores
apreendidos pelo poder público e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007.
Examinado preliminarmente na Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu 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, I, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende que os veículos automotores

apreendidos pelo poder público estadual por infração ao Código de
Trânsito Brasileiro e retidos em depósitos sob a custódia do
Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais tenham o local
de depósito informado por notificação, no prazo máximo de 48 horas,
ao proprietário do veículo. Pretende, também, que essa informação
conste na página oficial do Detran-MG na internet, no prazo máximo
de 2 horas, a contar da entrada do veículo no pátio do Departamento.

O art. 2º da proposição define que deverão constar na notificação e
na página da internet as seguintes informações: 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.

O art. 3º dispõe que não será exigida do proprietário nenhuma
contraprestação relativa ao período de permanência do veículo
enquanto a notificação não lhe for devidamente enviada. Ressalva o
parágrafo único que, em qualquer hipótese, será exigido, para a
liberação do veículo, o pagamento de impostos, do Seguro Obrigatório
e da Taxa de Licenciamento, se estiverem vencidos.

Conforme consta no parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
que examinou a matéria sob o prisma jurídico-constitucional, o
conteúdo do projeto diz respeito a procedimentos de ordem
administrativa a serem observados quando da apreensão de veículo
em virtude de infração ao Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503,
de 23/9/97; trata-se, pois, de conteúdo afeto ao direito administrativo
e, por isso, suscetível de disciplinamento jurídico pelo Estado.
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Não é inovação do atual Código de Trânsito Brasileiro a previsão da
apreensão de veículo em decorrência do cometimento de
determinadas espécies de infrações: o antigo Código Nacional de
Trânsito, instituído na Lei nº 5.108, de 21/9/66, e regulamentado no
Decreto nº 62.127, de 16/1/68, já fazia menção à medida. Nessa
mesma perspectiva, foi editada a Lei Federal nº 6.575, de 30/9/78, que
“dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos
e retidos, em todo o território nacional”.

O art. 202 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:
“Art. 202 - 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”.

A Resolução nº 53, de 21/5/98, do Contran, estabelece que a
determinação do prazo de custódia levará em consideração as
circunstâncias da infração e obedecerá aos seguintes critérios:

a) de um a dez dias, para penalidade aplicada em razão de infração
para a qual não seja prevista multa agravada;

b) de onze a vinte dias, para penalidade aplicada em razão de
infração para a qual seja prevista multa agravada com fator
multiplicador de três vezes;

c) de vinte e um a trinta dias, para penalidade aplicada em razão de
infração para a qual seja prevista multa agravada com fator
multiplicador de cinco vezes.

A apreensão do veículo consiste em sua retirada de circulação - por
não preencher os requisitos legais, especialmente os que envolvem a
segurança - e seu recolhimento em local determinado pela autoridade
até o decurso do prazo estabelecido ou a cessação dos motivos
determinantes da medida.

Segundo orientação do Detran-MG, os veículos apreendidos pelas
Polícias Civil e Militar são levados para pátios de recolhimento
terceirizados até que o proprietário providencie sua liberação. Entre os
procedimentos necessários, deverá o proprietário efetuar o
pagamento das taxas de reboque e diária, de acordo com os valores
constantes na guia fornecida pelo Departamento. No Município de
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Belo Horizonte, a taxa de reboque é de R$152,00; a diária, R$28,00.
Para a expedição do alvará de liberação do veículo, deverá ser
comprovado o recolhimento das referidas taxas e não poderão constar
no sistema do Detran-MG débitos relativos a IPVA, Seguro
Obrigatório, Taxa de Licenciamento, multas de trânsito ou
impedimentos administrativos referentes ao veículo.

Conforme consta na justificação que acompanha a proposição, é
bastante freqüente o veículo ser apreendido e levado para o pátio do
Detran-MG à revelia do proprietário, que não tem ciência do local em
que foi o veículo recolhido nem é notificado pelo Departamento, o que
dificulta ou, em alguns casos, até inviabiliza a recuperação do veículo,
pois depende de o proprietário ter acesso à internet.

O objetivo da medida contida na proposição é evitar que o
proprietário de veículo apreendido, desconhecendo o local onde o
veículo foi recolhido, encontre-o após longa procura, muitas vezes
sucateado nos pátios do Detran-MG. A celeridade e o detalhamento
contido na notificação, bem como a divulgação em até 2 horas pela
internet, visam a propiciar que o proprietário recupere o mais rápido
possível o veículo.

Do ponto de vista do mérito do projeto, entendemos que a medida
pretendida é conveniente e oportuna e que a adoção desses
procedimento poderá facilitar a recuperação do veículo pelo
proprietário. Entretanto, pelas mesmas razões expostas, julgamos que
a medida deve ser estendida aos veículos recuperados pelo poder
público em virtude de furto ou roubo. Para atender a esse desiderato,
apresentamos as Emendas nºs 1 e 2 ao final deste parecer.

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

547/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
Emenda nº 1

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:
“Art. 1º - Os veículos automotores apreendidos pelo poder público

estadual por infração ao Código Brasileiro de Trânsito e os
recuperados em virtude de furto ou roubo retidos em depósitos sob a
custódia do Detran-MG terão o local de armazenagem informado por
notificação ao proprietário do veículo e na página oficial do Detran-MG
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na internet.”.
Emenda nº 2

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 2º da proposição,
transformando-se o parágrafo único em § 1º:

“Art. 2º - (...)
§ 2º - Os incisos II e III deste artigo não se aplicam em caso de

veículo recuperado em virtude de furto ou roubo.”.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

André Quintão - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 608/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 1.047/2003, a pedido do Deputado Weliton Prado, altera
dispositivo da Lei nº 6.763, de 26/12/75.

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 proposta em análise pretende inserir no rol de isenções relativas

ao pagamento da taxa de segurança pública os eventos que visem às
promoções de caráter recreativo ou de natureza esportiva amadora.

A proposta foi avaliada na Comissão de Constituição e Justiça
quando do trâmite do Projeto de Lei nº 1.047/2003, cujo laborioso
parecer é acolhido na íntegra por este relator.

A proposição em epígrafe tem por escopo ampliar as hipóteses de
isenção do pagamento da taxa de segurança pública, que é cobrada
nos casos de utilização de serviços específicos e divisíveis, prestados
pelo Estado em órgãos de sua administração ou colocados à
disposição de pessoa física ou jurídica cuja atividade exija do poder
público estadual permanente vigilância policial ou administrativa,
visando à preservação da segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos
costumes e das garantias oferecidas ao direito de propriedade. Isso
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também ocorre em eventos de qualquer natureza que envolvam
reunião ou aglomeração de pessoas e demandem a presença de força
policial, realizados no âmbito do Estado. Ocorre igualmente em caso
de utilização de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais quando o interesse particular predominar sobre o
interesse público e na hipótese de utilização potencial do serviço de
extinção de incêndios. Nos termos propostos, a isenção passaria a
alcançar também os eventos de natureza esportiva amadora.

Trata-se de matéria dotada de relevância social, cujo conteúdo está
em absoluta consonância com a ordem jurídico-constitucional. Como
descrito na justificação do projeto, a medida em análise proporcionará
ampliação e incentivo das práticas esportivas.

Observe-se que a Constituição da República determina, no art. 217,
que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, observando a
regra do tratamento diferenciado entre desporto profissional e amador.
Esse dispositivo, aliás, está reproduzido no art. 218 da Constituição do
Estado de Minas Gerais, que, além disso, estabelece, no parágrafo
único do art. 220, que o Estado deve incentivar, mediante benefícios
fiscais e na forma da lei, o investimento da iniciativa privada no
desporto.

Isenção, segundo a lição de Sacha Calmon Navarro Coelho, é uma
declaração expressa do legislador sobre fatos ou aspectos de fatos ou
estados de fato, negando-lhes efeitos tributários impositivos (“Curso
de Direito Tributário Brasileiro”. 6a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001,
p. 170). Rubens Gomes de Sousa, em linha diversa, afirma que “na
isenção o tributo é devido porque existe obrigação, mas a lei dispensa
o seu pagamento” (“Compêndio de Legislação Tributária”. Rio de
Janeiro: Financeiras, p. 76). Certo é que a concessão de isenção,
como pretendido no projeto em estudo, possibilitará que determinada
categoria de contribuinte não seja compelida ao pagamento de tributo
estadual.

É evidente que, do ponto de vista tributário e financeiro, qualquer
hipótese de isenção tributária deve estar solidamente justificada,
tendo como base princípios constitucionais que informam a matéria. A
taxa é uma estratégia de tributação direta, baseada no princípio do
benefício recebido pelo contribuinte, e deve ser aplicada nas situações
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em que a utilidade fruída ou colocada à disposição do cidadão pelo
Estado produzam impacto individual superior ao social, de maneira
que o ônus da despesa pública seja singularmente suportado pelo
beneficiário da prestação. Mesmo nesses casos, entretanto, em
atendimento ao princípio da igualdade, a cobrança da taxa não pode
estar dissociada do princípio da capacidade contributiva, vale dizer
não pode o poder público taxar o contribuinte que não tem recursos
suficientes para a satisfação da obrigação tributária. Dessa forma, a
proposição em tela atende às determinações constitucionais acerca
do tema.

Nossa Lei Fundamental descreve um ideal de sociedade que se
consubstancia no que convencionamos denominar Estado
Democrático de Direito, cujos princípios e valores permeiam as
atividades jurídico-políticas que dela derivam, mormente a edição da
legislação tributária, que deve ser marcada pela busca da harmonia
entre os direitos de cunho liberal e os de caráter social. Paul
Samuelson explica que, “ao decidirem como tributar a si mesmas,
portanto, as pessoas estão realmente decidindo sobre a maneira pela
qual os recursos exigidos para atender às necessidades sociais serão
afastados de todas as diversas famílias e das empresas que elas
possuem e destinados a bens e serviços públicos” (“Introdução à
Análise Econômica”. v. I, São Paulo: Agir, 1975, p. 175). E acrescenta
que “várias redistribuições de renda entre os cidadãos são realizadas
pela forma de o governo distribuir o ônus dos tributos por diferentes
grupos e classes” (Op. cit., p. 167). É fundamental, portanto, distinguir,
na lei tributária, os diversos segmentos sociais em razão da
capacidade econômica de cada um deles.

Alberto Deodato esclarece que “não haveria igualdade de sacrifício
tributário se não fosse tomada em consideração a capacidade
tributária de cada um”. Recordando Jeze, esse autor afirma que “há
uma profunda diferença entre isenção e privilégio. Este beneficia
castas ou classes; a isenção beneficia o erário e o povo”. A isenção
denota critério de “equidade na repartição dos encargos, dentro dos
dispositivos constitucionais que prescrevem sejam os impostos
graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte”
(“Manual de Ciência das Finanças”. 12.ª ed., São Paulo: Saraiva,



282

1971, p. 78-79).
A taxa deve ser imputada nos casos em que um serviço público

peculiar, cujo custeio não seja afeto à receita de impostos, beneficie
um contribuinte identificável, que não seja, em virtude de condição
pessoal, merecedor de tratamento diferenciado.

No projeto sob comento, há a identificação de uma situação ímpar,
relativa ao esporte amador, que é atividade constitucionalmente
resguardada, cujos eventos, muitas vezes, são merecedores da
prestação de serviço público de segurança. A proposta alcança um
contribuinte que, em regra, é desprovido de recursos para arcar com a
carga fiscal referida e beneficia o esporte amador, que deve ser
fomentado pelo poder público, consoante afirma o dispositivo
constitucional citado.

O Supremo Tribunal Federal, a respeito da matéria, tem entendido
que a taxa “resulta da prestação de serviço público específico e
divisível, cuja base de cálculo é o valor da atividade estatal deferida
diretamente ao contribuinte” e “deve ser proporcional ao custo da
atividade do Estado a que se vincula”. Além disso, “há de ter um
limite, sob pena de inviabilizar, à vista do valor cobrado, o acesso” ao
serviço (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 948/GO, Tribunal
Pleno do STF, Rel. Min. Francisco Rezek. Requerente: Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Requerido: Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás. Requerido: Governador do Estado de
Goiás. j. 9.11.1995, DJU 17.3.2000). No caso sob apreciação,
verificamos que a cobrança da taxa de segurança pública não pode se
prestar a restringir a atividade estatal de defesa social, tampouco ser
obstáculo a que realizemos os objetivos constitucionais relacionados à
ordem social. Configura-se, pois, à luz do direito, a necessidade de
isenção proposta no projeto de lei em epígrafe.

Observamos, ainda, que a proposição não ofende as normas de
direito financeiro previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O
benefício fiscal em questão é notoriamente insignificante diante do
orçamento estadual. O total das taxas representa apenas 2,5% da
receita estadual, sendo 1,28% relativo à taxa de segurança pública.
Desse total, as taxas cobradas pelas atividades de policiamento
ostensivo prestadas pela PMMG constituem somente 0,006% do



283

Orçamento Estadual (Orçamento Fiscal de 2004. Disponível em
http://www.almg.gov.br/proporca). É certo, portanto, que o impacto da
isenção proposta, que atingirá cerca de um milionésimo do Orçamento
anual, se tanto, sobre as metas fiscais do Estado, é ínfimo,
desprezível. Aplica-se, neste caso, o princípio da razoabilidade,
mediante o qual deve haver harmonia entre os fins visados pelo
Estado e os meios utilizados por ele. Esta, a propósito, é a posição do
Tribunal de Contas da União, ao analisar as Medidas Provisórias nºs

38, 66 e 67, de 2002, que, entre outros tópicos, continham benefícios
fiscais:

“Com esses esclarecimentos adicionais prestados pela SRF,
dirimiram-se as dúvidas inicialmente suscitadas acerca dos efeitos das
Medidas Provisórias nº 38, nº 66 e nº 67, especialmente no que toca
ao art. 1º da MP nº 38, visto que, conforme apresentado, seu valor é
irrisório face ao montante da arrecadação” (Decisão 1600/2002 -
Plenário - Processo 014.858/2002-2 - “Relatório de Levantamento de
Auditoria” - Relator: Ministro Guilherme Palmeira - Publicação: DOU
de 9/12/2002). Esclareça-se, por outro lado, que o art. 144 da
Constituição da República estabelece que a segurança pública é
dever do Estado e direito de todos, devendo ser exercida pela
administração de forma irrestrita, para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O
policiamento ostensivo em promoções de natureza esportiva amadora
é dever do Estado, independentemente de pagamento de tributo. É,
também sob este ângulo, juridicamente questionável a taxação dos
serviços prestados pela PMMG nos aludidos eventos.

Saliente-se, enfim, que a matéria se encontra na esfera de
competência do Estado membro, e a apresentação da proposta é lícita
à iniciativa parlamentar.

Apresentamos, por último, o Substitutivo nº 1, que tem o propósito
de corrigir erro material no texto da proposta original.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 608/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso VI do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 114 - (...)
VI - aos eventos que visem às promoções de caráter recreativo ou

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

produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 632/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 339/2003, feito a pedido do Deputado Weliton Prado,
autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - nas operações que especifica e dá outras
providências.

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 proposta em análise pretende criar as condições necessárias para

a redução da carga tributária incidente sobre as operações de
importação de aparelhos, máquinas, equipamentos médico-
hospitalares, técnico-científicos e laboratoriais, sem similar nacional,
realizadas diretamente por pessoa física, hospitais, clínicas,
laboratórios, bancos de sangue e demais estabelecimentos
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congêneres, desde que destinados a uso próprio ou a integração no
ativo fixo.

Em que pese à relevância do projeto, deparamos com óbice de
natureza constitucional, o que inviabiliza sua tramitação, conforme
veremos mais adiante.

A Constituição da República, por força do disposto em seu art. 155,
§ 2º, XII, “g”, transfere para a legislação complementar a regulação da
forma como as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais serão
concedidos ou revogados, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal.

Na falta da lei complementar referida, segundo o comando contido
no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Carta Magna, prevalece a disposição constante na Lei
Complementar nº 24, de 7/1/75, cujo art. 1º prescreve que “as
isenções do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios
celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”.

Nessa linha vem-se manifestando o Supremo Tribunal Federal, que,
em reiteradas oportunidades, reconheceu a competência do Conselho
de Política Fazendária - Confaz -, órgão que congrega representantes
dos Estados e do Distrito Federal, para dispor sobre todo e qualquer
benefício de natureza fiscal com base no ICMS.

Poder-se-ia, para o caso dos equipamentos médico-hospitalares e
laboratoriais, cogitados na proposta em análise, adotar a tese da
imunidade tributária, haja vista o fato de que os adquirentes desses
produtos não têm a possibilidade de aproveitar o crédito do imposto
pago em operações futuras, conforme vinha decidindo o Supremo
Tribunal Federal; essa possibilidade, entretanto, tornou-se inviável
com a edição da Emenda à Constituição nº 33, que alterou a redação
do art. 155 da Constituição da República, passando a incidir o ICMS
sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do
imposto, qualquer que seja a sua finalidade.

Assim, não vislumbramos a possibilidade de a proposição prosperar
nesta Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 632/2007.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 676/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 676/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.368/2005,
dispõe sobre o acolhimento aos usuários do Sistema Único de Saúde
- SUS - que necessitam de tratamento em local diverso de seu
domicílio.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do projeto em exame, o Estado, em parceria com os

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

Ainda consoante a proposição, tais locais devem ter caráter público
e acesso universal, sendo preferencialmente localizados em
Municípios que executam o nível terciário de atenção à saúde e
prestam atendimento de alta complexidade.

Sob a ótica jurídico-constitucional, importa dizer que a Constituição
da República conferiu tratamento especial à questão da saúde. Com
efeito, a proteção à saúde qualifica-se como um direito público
subjetivo de natureza fundamental, intimamente vinculado ao direito à
vida. Em razão disso, o constituinte federal fez constar na Lei Maior,
de modo expresso, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
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recuperação” (art. 196).
De outra parte, consoante dispõe o art. 198 da Carta Magna, as

ações e serviços públicos de saúde devem integrar uma rede
regionalizada e hierarquizada, constituindo o chamado Sistema Único
de Saúde - SUS -, o qual deve ofertar a todos proteção à saúde por
meio de atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Saliente-se a nota de universalidade dos serviços de saúde, os
quais devem estar disponibilizados a todos por meio do SUS.

Os mencionados dispositivos da Constituição ganham densidade
normativa em face da edição de normas infraconstitucionais, como
aquelas consubstanciadas na Lei nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, incluindo o SUS. Segundo tal diploma normativo, o
SUS constitui “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e
municipais de controle de qualidade”.

É preciso dizer que os serviços públicos de saúde não são
oferecidos de maneira uniforme no território nacional, havendo
inúmeras localidades que não dispõem de serviços médico-
hospitalares adequados ao tratamento das mais diversas patologias.
Não obstante, essa circunstância não pode constituir-se em fator
impeditivo do acesso de todos os cidadãos à saúde, sob pena de
violação do citado princípio da universalidade, que há de presidir as
ações públicas voltadas para a proteção da saúde. Justamente em
razão disso, foi editada, pelo Ministério da Saúde, a Portaria nº 55, de
1999, que disciplina o chamado Tratamento Fora do Domicílio - TFD.
Tal ato normativo objetiva viabilizar que pessoas acometidas de
doenças cujo tratamento não é ofertado nos locais em que residam
possam deslocar-se para centros mais avançados que disponham da
terapêutica indicada.

Segundo tal portaria, “as despesas permitidas pelo TFD são aquelas
relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para
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alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser
autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do
município/estado”. Será permitido até o pagamento de despesas para
deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação
médica, mediante a justificativa da impossibilidade de o paciente
deslocar-se desacompanhado.

O projeto em exame trata precisamente dessa questão, ao
estabelecer que o Estado “deverá disponibilizar meios de
hospedagem temporária aos usuários que necessitam de serviços de
saúde em local diverso do seu domicílio”. Todavia, enquanto a
Portaria nº 55 alude ao pagamento, por parte do poder público, das
despesas com o deslocamento do paciente, o projeto em exame
institui locais de hospedagem de “caráter público e acesso universal”.
Neste ponto, impõe-se esclarecer de que modo a Constituição
disciplinou a repartição de competência legislativa acerca da proteção
à saúde. Trata-se de matéria de competência concorrente, a ser
disciplinada por meio de normas gerais, emanadas da União, cabendo
aos Estados suplementá-las no propósito de afeiçoá-las às suas
peculiaridades regionais.

Ora, as normas gerais são de observância obrigatória em todo o
território nacional, impondo-se, pois, à observância de todos os
Estados membros da Federação. Desse modo, as disposições da
referida Lei nº 8.080, bem como da Portaria nº 55, têm incidência
nacional.

É preciso dizer, outrossim, que o Sistema Único de Saúde, como o
próprio nome está a indicar, é único, de modo que as ações do poder
público voltadas para a proteção e defesa da saúde devem estar
inseridas em tal sistema. Ressalte-se que uma das características
marcantes do SUS reside no fato de que suas ações devem resultar
de uma programação pactuada e integrada, envolvendo, pois, as três
esferas governamentais. Assim, as condições ofertadas pelo poder
público para propiciar o tratamento fora do domicílio, objeto do projeto
em tela, devem se dar nos termos da referida Portaria nº 55, de
alcance nacional, e não conforme o disposto em normas estaduais
editadas nos moldes do projeto em exame.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 676/2007.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 749/2007
Comissão de Direitos Humanos

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
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade.

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

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe estabelece normas relativas a

procedimentos básicos para a cremação de cadáver em âmbito
estadual.

Pode-se verificar que a prática da cremação se tem popularizado no
Brasil. Embora em número ainda limitado, o ato deixa de ser raridade.
Além de ser considerada uma opção de sepultamento de menor
impacto ambiental, esse processo é mais simples e econômico, já que
diminui os encargos básicos, entre eles a manutenção da tumba.
Outro fator relevante é o espaço ocupado pelos cemitérios,
principalmente nos grandes centros urbanos. São Paulo foi pioneiro
na adoção desse recurso, tendo implantando o primeiro crematório em
1974. Em Minas Gerais, o Parque Renascer Cemitério e Crematório
foi inaugurado em 2000.

Para normatizar as questões envolvendo a cremação de cadáver, foi
editada a Lei Federal nº 6.015, de 31/12/73, que, em seu art. 77, § 2º,
estabelece que “a cremação de cadáver somente será feita daquele
que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse
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da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois
médicos ou por um médico-legista e, no caso de morte violenta,
depois de autorizada pela autoridade judiciária”.

O projeto em referência determina que a cremação se dará
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. Pretende-se, com isso, garantir a
utilização da experiência adquirida pelos médicos-legistas para se
detectar, mais facilmente, a prática de uma possível conduta
criminosa contra a vida daquele que se pretende cremar. Tendo em
vista que a citada norma federal apresenta a possibilidade de o laudo
ser firmado por dois médicos que não o legista, julgamos oportuno
apresentar a Emenda nº 1. Também com o objetivo de adequar a
proposição à lei federal, apresentamos a Emenda nº 2, que estabelece
a obrigatoriedade de autorização judicial para a cremação, quando
houver suspeita de ação criminosa.

Convém ressaltar que a proposição sob análise tem o mérito de
adequar as situações cotidianas à vida moderna, ao determinar o
recolhimento, no cadáver a ser cremado, de amostra de material que
permita a posterior realização de exame de DNA e seu
armazenamento pelo Instituto Médico Legal, por um período de dez
anos.

Visando a evitar possíveis lesões a direitos de terceiros em casos de
investigação de paternidade ou até mesmo em matéria penal, o
projeto em análise se utiliza dos avanços científicos atualmente
disponíveis.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

749/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
Emenda nº 1

Substitua-se, no inciso III do art. 1º, a expressão “médico-legista”
pela expressão “dois médicos ou um médico-legista”.

Emenda nº 2
Acrescente-se ao final do § 1º do art. 1º a expressão “e a cremação

somente ocorrerá mediante autorização judicial”.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2007.
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Durval Ângelo,  Presidente -  João Leite, relator - Dalmo Ribeiro
Silva - Antônio Júlio - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 924/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 704/2003, feito a pedido do Deputado Walter Tosta, “institui o
Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva instituir o Programa Estadual de

Incentivo ao Turismo para o Idoso, com a finalidade de estimular as
empresas ligadas ao turismo no Estado a operar com produtos
voltados para pessoas maiores de 60 anos, mediante a adoção de
preços e programas diferenciados.

Desse modo, a empresa turística que oferecer serviços
diferenciados aos idosos fará jus a benefícios fiscais incidentes sobre
o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, cuja alíquota poderá ser
reduzida a até 14%.

Ainda segundo o projeto, para fins de implementação desse
benefício fiscal, o Poder Executivo fica autorizado, na forma, no prazo
e nas condições estabelecidas em regulamentação, a majorar para
até 30% a alíquota do ICMS incidente nas operações internas com os
seguintes produtos: agrotóxicos, motocicletas acima de 350
cilindradas, armas e munições, excetuando-se os fogos de artifício.

Sob o prisma jurídico-constitucional, importa dizer que, em matéria
tributária, os entes políticos da Federação (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios) possuem autonomia para instituir seus próprios
tributos, e o poder de isentar constitui uma contraface do poder de
tributar. Desse modo, somente o ente político habilitado a instituir um
tributo por lei estaria autorizado a majorar ou conceder qualquer
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benefício fiscal a ele relacionado. Isso ocorre porque, em matéria
tributária, faz-se presente o príncípio autonômico, como expressão do
princípio federativo, cláusula pétrea do texto constitucional.

Contudo, no que se refere ao ICMS, é preciso dizer que, dada a
vocação nacional deste tributo, a Constituição Federal conferiu-lhe um
tratamento especial, prevendo que lei complementar deverá regular a
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos e
revogados (art. 155, § 2º, XII, “g”).

Assim, nos termos da referida lei complementar, para que haja a
concessão de benefícios fiscais atinentes ao ICMS, faz-se necessária
a celebração de convênio entre os Estados no âmbito do Conselho
Nacional de Administração Fazendária - Confaz -, órgão que conta
com representantes do Executivo de cada ente da Federação. Tal
sistemática objetiva evitar que se instaure a chamada guerra fiscal
entre os entes federativos.

É preciso deixar claro que o convênio do Confaz não tem, por si só,
como instituir benefícios fiscais, visto ser imprescindível a edição
posterior de ato legislativo com esse propósito específico. Porém, tal
convênio apresenta-se como um pressuposto inarredável para o
exercício daquela competência legislativa, constituindo, pois, um
antecedente necessário da lei concessiva do benefício.

Diante dessas considerações, depreende-se que é o interesse
nacional, e não o interesse regional, o vetor orientador da sistemática
de concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, daí a exigência
de deliberação interestadual, consubstanciada na celebração do
convênio do Confaz, seguida da ratificação legislativa do referido
convênio.

Isso posto, conclui-se que o projeto em exame, ao estabelecer a
redução da alíquota do ICMS como forma de sanção premial voltada
para a área do turismo, sem a observância da sistemática
anteriormente exposta, viola o regime jurídico-constitucional vigente,
razão pela qual não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 924/2007.
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Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira -
Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/5/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ruy
Muniz. 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 apreciar proposições constantes
na pauta e proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
547 e 566/2007. 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, 30 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Célio Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 28/5/2007
Às 15h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Célio

Moreira, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita por ele. A Presidência informa que a reunião
se destina a debater o tema "Fortalecimento das instituições de
assistência aos portadores de deficiência mental e autismo" e os
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subtemas "Unidades existentes", "Necessidades", "O que pode ser
feito", "O que está sendo feito" e “Orçamento público". A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Cíntia Maria
Oliveira de Lucena, Promotora de Justiça Especializada na Defesa da
Infância e Juventude, Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -,
Selmara Mamed Simões Ferreira, psicóloga e Coordenadora
Administrativa da Promotoria da Infância e Juventude e o Sr. Flávio
Couto Silva de Oliveira, Presidente do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - Conped - e
Coordenador da Caade -, que são convidados a tomar assento à
mesa. 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, 4 de junho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Walter Tosta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 778/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Creche Serafina Stampone
Smargiassi, com sede no Município de Guaxupé.

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 778/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Serafina Stampone Smargiassi, com sede no Município de
Guaxupé, que tem por finalidade a assistência social, particularmente
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prestada a crianças de 3 meses a 6 anos de idade, bem como a mães
carentes, trabalhadoras urbanas ou rurais, às quais fornece abrigo,
alimentação, educação e assistência médica.

Para o cumprimento de seu propósito estatutário, a referida Creche
se organizará em tantas unidades de prestação de serviços quantas
se fizerem necessárias.

Pelo seu esforço de relevância social, essa instituição merece o
título declaratório de utilidade pública.

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

778/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 780/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Apoio aos
Deficientes de Guaxupé, com sede nesse Município.

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 780/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé, que tem por
finalidade propiciar a qualificação profissional e a integração no
mercado de trabalho de pessoas portadoras de necessidades
especiais.

Procura proporcionar aos seus assistidos oportunidades para
desenvolver e exercer sua cidadania de forma integral; representa-os
de forma sistemática junto ao poder público e a organizações da
sociedade civil.

Por seu trabalho de relevância social e pela defesa dos direitos de
seus associados, a referida instituição merece o título declaratório de
utilidade pública.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

780/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 786/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Casa Lar São Francisco de
Assis, com sede no Município de Ituiutaba.

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 786/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Casa Lar São Francisco de Assis, com sede no Município de Ituiutaba,
que possui como finalidade precípua acolher crianças e adolescentes,
que, por algum motivo, estejam impedidos de conviver com sua
família natural. Para alcançar essas metas, promove seu
encaminhamento à adoção; desenvolve atividades para inseri-los e
reintegrá-los na vida social e cultural da comunidade; disponibiliza
para os adolescentes cursos profissionalizantes.

Dessa maneira, prepara as crianças e os adolescentes para o pleno
exercício da cidadania, ajudando-os a realizar suas plenas
potencialidades intelectuais, sociais e afetivas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 786/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 793/2007
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação à escola estadual de São João do
Paraíso localizada na Av. Dr. Osório Adrião da Rocha, 438, e dar
outras providências.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 793/2007, no art. 1º, pretende dar a

denominação de Escola Estadual Professora Dora Barbosa à escola
estadual de São João do Paraíso localizada na Av. Dr. Osório Adrião
da Rocha, 438 e, no art. 2º, denominar a respectiva biblioteca de
Biblioteca Escolar Professora Terezinha Barbosa.

Cabe informar que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
a Emenda n° 1, suprimindo o seu art. 2º, pois o int ento de
homenagear a Professora Terezinha Barbosa pode ser formalizado
por ato da própria escola.

A proposição em tela, com essa alteração, homenageia a Professora
Maria das Dores Barbosa Gomes, que lecionou na escola estadual de
São João do Paraíso, que muito contribuiu para a formação de várias
gerações de alunos.

Tendo em conta o seu magistério, o colegiado da referida escola,
em reunião realizada em 24/5/2002, aprovou por unanimidade a
proposta de homenageá-la.

Esse pequeno tributo traduz um gesto de gratidão do povo de São
João do Paraíso a essa Professora, que deixou um legado de
dedicação ao ensino e de amor à cultura.

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

793/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
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Ana Maria Resende, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 846/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Instituto Educacional do
Futuro, com sede no Município de Mantena.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 846/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Instituto Educacional do Futuro, com sede no Município de
Mantena, que tem por objetivo realizar cursos regulares, devidamente
autorizados pelo Ministério da Educação, desde o pré-escolar até o
ensino médio, utilizando técnicas inovadoras, como ensino integral
individualizado, informatizado e bilíngüe, buscando sempre a
excelência da qualidade e a formação dos alunos, a fim de que
alcancem seu pleno desenvolvimento acadêmico, artístico e esportivo.

Pelo seu esforço de relevância socioeducativa, a referida instituição
merece o título de utilidade pública.

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

846/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

Designação de Comissão
- O Sr. Presidente designou na 48ª Reunião Ordinária, realizada em

5/5/2007, os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação, Feita Pelo Governador do Estado,  do Nome do Sr.
Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas para o Cargo de
Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Pelo BSD:
efetivos - Deputados Ademir Lucas e Célio Moreira; suplentes -
Deputados João Leite e Irani Barbosa; pelo DEM: efetivo - Deputada
Maria Lúcia Mendonça; suplente - Deputado Delvito Alves; pelo
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PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente
- Deputado Padre João. Designo. Às Comissões.

TRANSCRIÇÃO
DISCURSO DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ FERNANDO

APARECIDO, PROFERIDO NA REUNIÃO DA CÂMARA FEDERAL
DE 18/5/2007, TRANSCRITO A REQUERIMENTO DO DEPUTADO

CARLOS MOSCONI
“Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a partir de convicções

pessoais, da experiência como prefeito e do contato permanente com
o povo mineiro, tenho baseado minha atuação nesta Casa em três
pilares: o municipalismo, o meio ambiente e a ética na vida pública. É
desses temas que desejo tratar hoje, aproveitando o tempo um pouco
maior proporcionado pelo Grande Expediente para aprofundar a
análise, relatar o que já foi feito e explicar algumas de minhas
propostas.

Ser municipalista é até uma decorrência natural quando se conhece
de fato a realidade do interior do Brasil, o dia-a-dia das localidades
onde as pessoas necessitam de serviços de saúde, educação,
emprego, lazer, ao passo que os recursos se tornam cada vez mais
escassos para atendê-las. O compromisso municipalista não pode,
contudo, representar apenas uma solidariedade inócua; deve ir além,
para defender, de verdade, um novo pacto federativo.

Convém fazer tal ressalva porque no Brasil todos parecem
concordar com uma nova Federação, mas em geral ficam apenas no
discurso, e nada de concreto acontece. Precisamos levar adiante essa
questão, enfrentar iniqüidades estabelecidas há décadas, aperfeiçoar
a distribuição dos recursos e das responsabilidades entre os três
níveis de governo, para afinal colocar o País no rumo certo.

É indispensável alterar, por exemplo, o cálculo do Fundo de
Participação dos Municípios, passando a levar em conta também a
extensão territorial e o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -,
além do número de habitantes. O sistema hoje adotado perpetua a
injustiça, pois um Município com território grande e enormes
problemas sociais recebe o mesmo que um outro de dimensões
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reduzidas e IDH elevado - ou seja, com muito menos demandas -
apenas porque ambos estão em determinada faixa de população.

Um novo pacto federativo deve, acima de tudo, modificar a lógica
perversa do atual modelo tributário, que retira recursos dos
Municípios, onde as pessoas vivem e produzem, e os concentra para
manter uma máquina pública cara, ineficiente e distante da realidade.

Pessoalmente, estou empenhado nessa luta há bastante tempo,
pois fui prefeito, por mais de cinco anos, de Conceição do Mato
Dentro, Município mineiro com história tricentenária, de grande
riqueza cultural, mas de economia muito pobre. Desde então percebi
que a solução só virá com o novo arranjo federativo, embora não se
possa desdenhar de medidas pontuais que ao menos contornem
algumas dificuldades mais imediatas, uma vez que está em jogo o
sofrimento do povo.

Assim, desde o início do meu mandato manifestei, desta tribuna,
apoio ao aumento de um ponto percentual no repasse do FPM, cuja
tramitação a Câmara deve se empenhar para concluir o quanto antes.
Essa mudança está longe de resolver todo o problema, mas, sem
dúvida, trará um ganho para os Municípios, que se encontram em
situação de apuro.

Na mesma linha, apresentei à Casa duas propostas que, se
aprovadas, como espero que aconteça, poderão favorecer econômica
e financeiramente muitas cidades brasileiras.

O Projeto de Lei nº 303/2007 dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Produção de Biocombustíveis por Cooperativas - PNBC -,
com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a
geração de emprego e renda no campo. Prevendo a participação do
BNDES e da Petrobras, entre outros organismos, o programa pode
estimular o fortalecimento das cooperativas agropecuárias e, por
conseqüência, da economia das regiões onde elas atuam.

Já o Projeto de Lei nº 376/2007 busca reduzir os encargos dos
Municípios, ao conceder isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI - na compra de tratores e caminhões por
Prefeituras, desde que destinados a atividades de saneamento e
obras. Corrige-se aí um absurdo, pois não faz sentido que, para
executar projetos de interesse direto da comunidade, para os quais
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muitas vezes são obrigadas a mendigar apoio federal, as
administrações municipais tenham que transferir pesados recursos à
União, na forma de imposto sobre equipamentos indispensáveis à
própria realização do trabalho.

Há também diversos problemas paralelos cujo correto
equacionamento poderia contribuir para o desenvolvimento de
Municípios e regiões pobres.

Ainda no mês passado, apresentei à Comissão de Minas e Energia
requerimento de realização de audiência pública para debater a
compensação financeira pela exploração de recursos minerais e
propor mudanças na legislação. Caso o requerimento seja aprovado,
a Comissão poderá convidar para debater o assunto, entre outros, os
governadores de Minas Gerais, Aécio Neves, e do Pará, Ana Júlia, o
ex-Presidente da República Itamar Franco e dirigentes de empresas e
órgãos estatais envolvidos.

Ocorre, Senhor Presidente, que a compensação paga à União,
Estados e Municípios é praticamente irrisória, no setor de minérios, se
comparada à do setor de petróleo e gás natural. Apenas para dar uma
ligeira idéia da disparidade, observe-se que no ano de 2006 a
exploração de petróleo e gás proporcionou, a título de “royalties” e
participação especial, mais de R$ 16,5 bilhões, enquanto no setor de
minério de ferro a compensação chegou apenas a R$ 465 milhões. Ou
seja, o setor de petróleo gerou participações governamentais 35 vezes
superiores às geradas pelo setor de minério de ferro!

Essa distorção tem de ser corrigida, e já tenho em minhas mãos um
estudo técnico a respeito. Com base nele e nas informações que
surgirem durante a audiência pública, será possível encontrar uma
nova fórmula, semelhante à usada na área petrolífera, de modo a
beneficiar centenas de municípios de onde se extraem, entre outros
minérios, o ferro, o ouro, o zinco.

Outro setor que está a exigir providências imediatas do governo é a
indústria têxtil, segundo maior empregador formal da indústria de
transformação, com presença em praticamente todo o País. Essa área
tem sofrido a concorrência predatória da pirataria e do contrabando de
produtos asiáticos e, em conseqüência, depois de cinco anos de
resultados positivos, voltou a apresentar saldo negativo na balança
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comercial em 2006. Se não forem adotadas medidas rápidas para
fortalecê-la, estarão em risco pelo menos 200 mil postos de trabalho,
do total de 1,5 milhão que o setor oferece.

Por outro lado, em recente audiência com o embaixador Celso
Amorim, sugeri um grande esforço do Ministério das Relações
Exteriores para assegurar ao Brasil a presidência da Organização
Internacional do Café - OIC -, hoje ocupada por um colombiano. O
Brasil produz mais da metade do café mundial. Essa reivindicação não
se reduz a uma mera disputa entre países, mas é antes uma
reparação. Isso permitiria ao País defender com mais legitimidade e
eficácia uma de suas principais riquezas, com reflexos benéficos para
os produtores, boa parte deles estabelecidos no Sul de Minas Gerais,
que orgulhosamente, represento aqui, juntamente com outros colegas
Deputados.

Embora tenham importância nacional, questões como as da
indústria têxtil e do café às vezes são vistas apenas como partes do
conjunto de muitos números mais ou menos positivos da economia
brasileira. Quem conhece a realidade do interior do País sabe,
entretanto, que os efeitos de uma crise nesses setores pode ser
catastrófica para pequenos Municípios e regiões carentes, onde em
geral constituem a mais expressiva fonte de renda da população.

Todas as iniciativas citadas até aqui visam ao desenvolvimento
econômico e social. Não há dúvida, porém, de que isso só pode ser
alcançado de forma sustentável, com respeito ao meio ambiente, que
é outro tema prioritário em meu primeiro mandato de Deputado
Federal.

A propósito, tramitam na Casa cinco projetos de lei de minha autoria
relacionados à temática ambiental, que, como todos sabemos, está se
tornando a cada dia mais urgente.

O Projeto de Lei nº 579/2007 dispõe sobre a inclusão da disciplina
de Educação Ambiental no ensino fundamental e médio em todo o
País. Penso que nem é necessário discorrer sobre seu mérito, nobres
colegas, pois está claro que só construiremos uma sociedade
ecologicamente equilibrada com a conscientização de todos, que se
obtém por meio do conhecimento.

O Projeto de Lei nº 903/2007 tem um escopo mais amplo, já que
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dispõe sobre a política mineral nacional. Entre seus objetivos,
entretanto, está também a garantia de que essa atividade seja
desenvolvida com respeito ao meio ambiente.

O Projeto de Lei nº 904/2007 altera a legislação para conceder
benefícios tributários ao papel reciclado, quando vendido ou utilizado
por pessoas jurídicas como insumo, material de consumo ou de
embalagem.

O Projeto de Lei nº 905/2007 fixa critérios ambientais para licitações
e contratos da Administração Pública. Se aprovada essa proposta, as
compras e os investimentos governamentais poderão se transformar
em importante instrumento econômico para orientar o setor produtivo
a oferecer bens e serviços de menor impacto ecológico.

Finalmente, o Projeto de Lei nº 906/2007 determina a inclusão de
uma Diretoria de Meio Ambiente em cada uma das agências
reguladoras. O objetivo é garantir um tratamento privilegiado a esse
tema quando da elaboração de normas e exercício de atividades
fiscalizatórias em relação aos serviços públicos delegados.

A preocupação ambiental levou-me, ainda, a duas audiências com a
Ministra Marina Silva, a quem procurei mostrar a necessidade de
inclusão da Bacia do Rio Doce no Programa de Revitalização de
Bacias Hidrográficas. Quanto a isso, não se pede nenhum favor ao
Governo Federal, e sim a reparação dos prejuízos acumulados em
muitas décadas de extração de riquezas naturais sem o devido
cuidado com a sobrevivência do rio, que é a principal fonte de vida de
221 Municípios mineiros e capixabas.

Eis aí um resumo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do
trabalho que tenho procurado desenvolver, sempre pautado por um
preceito que considero fundamental, o da ética na vida pública. Isso
se expressa tanto no comportamento cotidiano quanto no apoio a
propostas que aperfeiçoem o sistema representativo e valorizem a
política.

Precisamos adotar, com urgência, o voto aberto em todas as
decisões do Poder Legislativo, para garantir a transparência que a
sociedade está a exigir de seus representantes. Afinal, o eleitor, que
nos confia seu voto, tem o direito de conhecer com clareza as
posições que adotamos, não importando quais sejam os assuntos, as
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circunstâncias e os interesses envolvidos.
Com o mesmo objetivo, defendo a abertura das informações fiscais

e patrimoniais dos detentores de cargos públicos nos três Poderes,
em todos os níveis; que seja extinto o foro privilegiado e que a
imunidade parlamentar, se mantida, seja apenas a garantia básica
para o exercício do mandato, jamais um caminho para a impunidade,
como ocorre hoje.

Aprendi com meu pai, José Aparecido de Oliveira, que política é
coisa séria, e é só assim que a entendo. Para que isso se generalize e
tenhamos em todo o País eleições limpas e mandatos efetivamente
representativos, necessitamos de uma reforma profunda, que
contemple a fidelidade partidária, proporcione ampla discussão de
temas como o voto em lista e o financiamento das campanhas, e
afinal torne a política algo compreensível e respeitado pelo conjunto
da população.

O Brasil tem progredido bastante, Senhor Presidente, mas avançará
mais, e a passos muito mais largos, quando se dispuser a estabelecer
um novo pacto federativo, conseguir disseminar a consciência de que
o desenvolvimento só faz sentido com a preservação do meio
ambiente, e puder confiar plenamente em seus governantes, na
certeza de que a política está de fato sendo feita na busca do bem
comum.

Ao longo do tempo, essa tem sido a luta dos grandes políticos
mineiros, cuja tradição de compromisso com a ética e a valorização do
Parlamento espero honrar no exercício do meu mandato. Muito
obrigado”.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discursos da Deputada Ana Maria Resende e do
Deputado Weliton Prado; aprovação - Correspondência: Mensagem nº
52/2007 (encaminha o Projeto de Lei nº 1.221/2007), do Governador
do Estado - Ofício nº 6/2007, do Governador do Estado - Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta
de Emenda à Constituição nº 32/2007 - Projetos de Lei nºs 1.222 a
1.230/2007 - Requerimentos nºs 645 a 661/2007 - Requerimentos dos
Deputados André Quintão, Neider Moreira (2), Paulo Cesar (2) e
Wander Borges e outros - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Assuntos Municipais, de Turismo, de Segurança
Pública, de Educação e do Trabalho - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Arlen Santiago, Paulo Guedes e
Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo
Governador do Estado, do Nome do Sr. Ayres Augusto Álvares da
Silva Mascarenhas para o Cargo de Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Comissões Especiais para Emitir Parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 23 e 24/2007 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Neider Moreira (2),
Paulo Cesar (2) e Wander Borges e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Adalcleves Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 2º- Secretário “ad hoc”,

procede à leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Boa tarde. Gostaríamos de

reforçar a homenagem que foi prestada à nossa TV, que é transmitida
no Norte de Minas, e aproveitar, Deputado Doutor Viana, para
comentarmos sobre o Enade. Nessa avaliação, os cinco melhores
resultados foram obtidos por universidades de Minas. O nosso
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governo e o povo mineiro estão de parabéns. A nossa Unimontes, do
Norte de Minas, conseguiu a segunda melhor classificação em todo o
Brasil.

O ensino mineiro está de parabéns porque, em primeiro lugar,
aparece a UFMG; o segundo lugar ficou com a Unimontes; o terceiro
lugar, com a Universidade Federal de Juiz de Fora; a quarta
colocação é da Universidade Federal de Viçosa; e a quinta, da
Universidade Federal de São João del-Rei.

O ensino mineiro está de parabéns, assim como as universidades
federais de Minas Gerais, principalmente a nossa Unimontes, do Norte
de Minas, a qual queremos, desta Casa, em nome de todos os
Deputados da bancada do Norte de Minas, parabenizar, mandando
para o Reitor Paulo César e para os funcionários dessa universidade o
nosso abraço. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton
Prado.

O Deputado Weliton Prado - Presidente, tive a grata satisfação, na
quinta-feira à noite, de participar da reunião de homenagem à TV
Grande Minas, afiliada da Rede Globo, realizada por solicitação do
Deputado Carlos Pimenta, a quem quero parabenizar. Da mesma
forma, Deputado Doutor Viana, parabenizo-o por ter presidido essa
reunião, onde estiveram presentes várias autoridades, como o
Deputado Federal Elismar Prado.

Parabenizo essa TV, que está fazendo acompanhamento das taxas
de energia. Neste mês, o cidadão já pagou energia elétrica, por meio
de conta da Cemig, com valor mais alto. Houve um acréscimo de
6,5%, percentual bem acima da inflação.

Só para finalizar, Sr. Presidente, a homenagem foi muito importante,
e acho que temos de louvar e parabenizar essa emissora. Temos de
fazer um grande movimento em todo o Estado para impedir outros
aumentos. A Cemig entrou com mais um recurso, pois quer novo
aumento. Aumentou este mês, quer outro aumento na conta de
energia elétrica num percentual de mais de 20%. Assim ninguém
agüenta. Fica nosso protesto. É muito importante a participação dos
meios de comunicação e desta Casa - isso está na ata - para que
possa ser feito um grande movimento a fim de impedir mais um
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aumento sobre a conta de energia elétrica da Cemig.
O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por

aprovada.
Correspondência

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

MENSAGEM Nº 52/2007
Belo Horizonte, 31 de maio de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Vicente de
Minas o imóvel que especifica.

A Administração Municipal pleiteia a sua incorporação ao patrimônio
municipal, uma vez que tem projeto para instalar no local uma Escola
Municipal.

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.

PROJETO DE LEI Nº 1.221/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Vicente de

Minas o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Vicente de Minas o imóvel situado na Rua Visconde do Rio
Branco, nº 380, no Município de São Vicente de Minas, constituído
pela área de 2.750,00m² e registrado sob o nº R-9332, Livro 3-H, fls.
163, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado ao
funcionamento de Escola Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

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

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que
permanecerá na Europa no período de 5 a 10/6/2007, em viagem de
caráter particular, custeada com recursos próprios, portanto, sem ônus
para o erário.

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),

encaminhando parecer sobre o Projeto de Resolução nº 716/2007,
elaborado pela Secretaria de Transportes, e pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 699, 849 e 915/2007, elaborados pela Secretaria
de Planejamento e Gestão. (- Anexem-se os respectivos pareceres ao
Projeto de Resolução nº 716/2007 e aos Projetos de Lei nºs 699, 849
e 915/2007.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, acusando
o recebimento da revista produzida a partir do seminário legislativo
“Segurança para Todos”.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 1/2007, dos Deputados
Weliton Prado, Luiz Humberto Carneiro e Roberto Carvalho, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1/2007.)

Da Sra. Célia de Oliveira Coelho, Prefeita Municipal de Jaguaraçu,
informando que participou da I Conferência Regional de Políticas para
as Mulheres realizada em 10/5/2007, na cidade de Coronel
Fabriciano.

Do Sr. Joab de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Frutal, encaminhando representação dessa Câmara, de autoria do
Vereador Edgard Luiz Mendonça, em que solicita sejam
disponibilizados recursos para a construção da sede da 4ª Cia.
Independente da Polícia Militar e de postos policiais em Fronteira e
Planura. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Marcos Dupim Mattoso, Presidente da Câmara Municipal de
Curvelo, encaminhando cópia do Requerimento nº 118/2007, de
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autoria do Vereador Carlos Magno dos Santos Gonçalves, em que
solicita empenho desta Casa junto ao Tribunal de Justiça do Estado
com vistas a elevar as Comarcas que são sede de Turma Recursal à
categoria de Entrância Especial. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. José Edinardo Esquetini, Presidente da Câmara Municipal de
Matão, encaminhando cópia do Requerimento nº 201/2007, de autoria
do Vereador Aparecido do Carmo de Souza, e subscrito por todos os
Vereadores dessa Câmara. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, comunicando a prorrogação da vigência de
contratos para repasse de recursos à Emater-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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações sobre o Requerimento nº 145/2007, da
Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. José Braz, Prefeito Municipal de Muriaé, encaminhando
relatório das reivindicações apresentadas no Fórum de
Desenvolvimento Sustentável da Região Zona da Mata Leste. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Da Sra. Maria Tereza Rodrigues da Cunha, Subsecretária Municipal
de Saúde de Uberaba, prestando informações sobre o requerimento
da Comissão de Saúde encaminhado pelo Ofício nº 519/2007/SGM.

Do Sr. Israel Ferreira Nunes Neto, Coordenador das Comissões
Permanentes da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte,
comunicando a composição das comissões permanentes dessa Casa.

De Vair Augusto dos Reis, encaminhando manifesto de cidadãos do
Distrito de Santo Amaro de Minas, do Município de Manhuaçu, em que
protestam contra a mudança do nome do aeroporto dessa localidade e
pedem a rejeição do Projeto de Lei nº 868/2007, que a oficializa. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 868/2007.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/2007
Acrescenta parágrafos ao art. 136 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Acrescentem-se ao art. 136 da Constituição do Estado os

seguintes parágrafos:
“Art. 136 - (...)
§ 1º - Os recursos oriundos das taxas de segurança pública serão

destinados aos órgãos estaduais de que trata este artigo para serem
utilizados, prioritariamente, em despesas de capital e em projetos e
ações que contribuam para a integração de atividades entre os órgãos
de segurança pública.

§ 2º - Os recursos oriundos das taxas de segurança pública somente
poderão ser empenhados com despesas de pessoal até o limite de
30% (trinta por cento) do total dos recursos disponíveis.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio

Genaro - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Durval Ângelo - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Neider
Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rinaldo Valério - Sebastião
Costa - Roberto Carvalho - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Fahim Sawan.

Justificação: A situação dos órgãos de segurança pública no Estado
é bastante preocupante. Estudos realizados pelas Polícias Civil e
Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam para a urgente
necessidade de reaparelhamento dessas instituições, para que
possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são
atribuídas.

A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante
no quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a normatização da
destinação dos recursos oriundos das diversas taxas de segurança
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pública (previstas nos itens 1 e 3 das Tabelas B, D e M da Lei nº
6.773, de 26/12/75, modificada pela Lei nº 14.938, de 29/12/2003)
parece ser a melhor alternativa para que sejam mantidos canais
estáveis de financiamento.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.222/2007
Dá nova denominação à “Escola Estadual Santo Antônio da Boa

Vista”, localizada no Município de São João da Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º - Passa a denominar-se “Escola Estadual Maria Beltrão de

Almeida”, a “Escola Estadual Santo Antônio da Boa Vista”, localizada
no Município de São João da Ponte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: A proposta de alterar a denominação “Escola Estadual

Santo Antônio da Boa Vista” para “Escola Estadual Maria Beltrão de
Almeida” atende aos anseios não só do corpo docente e do discente
da entidade como também das autoridades do Município de São João
da Ponte, por razões que se tornam claras ao se tomar conhecimento
da história do educandário.

Maria Beltrão de Almeida (Lica) nasceu no Arraial de Santo Antônio
da Boa Vista, em 6/11/1900, à época pertencente ao Município de
Brasília de Minas, hoje São João da Ponte. Filha de José Carlos de
Almeida e Eliza Beltrão de Almeida, é a única filha do casal. Até 1913
estudou na escola mista de Santo Antônio da Boa Vista e, em 1914,
foi para Brasília de Minas, com a finalidade de completar seus
estudos. Em 1926, tornou-se professora da escola mista de Santo
Antônio da Boa Vista, onde lecionou até 1934. Nesse ano, essa
escola foi impedida de funcionar, por motivos políticos, permanecendo
fechada até 1941. Muito contrariada, Lica, como era conhecida,
afastou-se da escola. Em 1934, contraiu uma tuberculose, doença
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grave e praticamente incurável na época, e faleceu em 5/3/1936,
deixando marcas admiráveis em seus ex-alunos.

Ante tais considerações, expressamos a confiança de que os
colegas parlamentares haverão de dar apoio à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.223/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção

Oncológica de Governador Valadares - Gapon -, com sede no
Município de Governador Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declaradode utilidade pública o Grupo de Apoio e

Prevenção Oncológica de Governador Valadares - Gapon -, com sede
no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Grupo de Apoio e Prevenção Oncológica de

Governador Valadares, fundado em 1998, foi constituído com a
finalidade de coordenar ações oncológicas, dar proteção e orientar as
pessoas portadoras de câncer residentes no Município de Governador
Valadares. Procura, dessa maneira, melhorar as condições de vida
dessas pessoas, conscientizando-as da importância do tratamento
adequado e do controle da doença.

Para alcançar suas metas, divulga material informativo direcionado
principalmente à população feminina, com o intuito de fomentar o
diagnóstico precoce da doença. Além disso, presta assistência e
orientação ao paciente em tratamento e a seus familiares e organiza
campanhas e promoções sociais destinadas a levantar fundos para
manutenção de suas atividades.

Em vista disso, esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório que se lhe pretende outorgar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o



315

art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.224/2007

Estabelece normas para a alteração do uso de solo de mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alteração do uso do solo nos locais de ocorrência de mata

seca obedecerá ao disposto nesta lei.
§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo

vegetacional que compreende a floresta estacional decidual, a
caatinga arbórea e a caatinga hiperxerófila.

§ 2º - O disposto nessa lei não se aplica às áreas de ocorrência de
floresta estacional decidual sob domínio da Mata Atlântica, regidas
pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação
de projeto agropecuário sustentável em no máximo 70% (setenta por
cento) da área total de propriedade rural onde ocorra mata seca, em
fase primária e nos estágios sucessionais inicial, médio e avançado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Gil Pereira
Justificação: Este projeto se justifica pela necessidade de se

determinar, em lei específica, a conceituação e a regulamentação
para o uso da mata seca, de interesse econômico, ambiental e social
para o Estado.

A legislação atual, tanto federal quanto estadual, trata a mata seca
apenas no domínio da Mata Atlântica. No caso específico, no Norte de
Minas, é uma ocorrência tida como encrave do bioma Caatinga,
enquanto o mesmo tipo de formação florestal, no Vale do
Jequitinhonha, situa-se no bioma Mata Atlântica, já sendo objeto da
regulamentação definida pela nova Lei da Mata Atlântica - Lei Federal
n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Assim sendo, a regulamentação que se torna exigência da
legislação florestal mineira aplica-se exclusivamente às áreas de
ocorrência nos biomas Caatinga e Cerrado.

Para a regulamentação proposta, foram levados em consideração os
aspectos ambiental e socioeconômico, incluindo-se a fragilidade
ecológica implicada na regeneração desse tipo de formação florestal e
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sua ocorrência, no caso do Norte de Minas, numa região de baixo
índice de desenvolvimento humano, carente da criação de novos
postos de trabalho.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.116/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.225/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Distrito de Juiraçu, com sede no Município de São Domingos do Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais do Distrito de Juiraçu, com sede no Município de
São Domingos do Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Mauri Torres
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Juiraçu,

entidade civil sem fins lucrativos com sede no Município de São
Domingos do Prata, visa apoiar a comunidade rural assistindo os
associados na produção e na comercialização dos produtos.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta
por pessoas de comprovada idoneidade moral e ilibada conduta
social, não recebendo nenhuma remuneração por sua atuação. A
totalidade das rendas apuradas é destinada à manutenção e ao
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
prestados pela referida entidade, espero contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

- 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 1.226/2007
Dá a denominação de Viaduto Engenheiro Randolfo Diniz Filho ao

viaduto da Rodovia MG-10, no entroncamento para Confins e Lagoa
Santa.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Viaduto Engenheiro Randolfo Diniz Filho o

viaduto da Rodovia MG-10 - entroncamento para Confins e Lagoa
Santa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: Nada mais justo, de acordo com o disposto na Lei nº

13.408, de 1999, em seu art. 2º, que o viaduto da Rodovia MG-10, no
entroncamento para Confins e Lagoa Santa, seja denominado de
Viaduto Engenheiro Randolfo Diniz Filho, falecido em 19/6/2006. O
engenheiro Randolfo Diniz Filho iniciou sua vida pública na extinta
Rede Mineira de Viação, em 1948, ali tendo permanecido até 1953,
iniciando sua carreira no DER-MG como mestre de obra, em Curvelo.
Durante sua vida pública, exerceu várias funções com muito zelo e
competência, das quais há que destacar a pavimentação da BR-135,
entre os anos de 1954 e 1958, tendo sido depois nomeado Assessor
do Serviço de Pavimentação da Diretoria e Obras do DER-MG, e em
1961 foi nomeado Chefe do Serviço de Pavimentação, coordenando
todas as frentes de serviço no âmbito do Estado. Seguindo a esteira
de sua brilhante carreira, foi nomeado, em novembro de 1963, Diretor
da Construtora Camargo Correa em Brasília, coordenando todas as
obras da empresa na Capital federal. De 1964 a agosto de 1972, foi
engenheiro regional na Residência de Brasília de Minas e Montes
Claros, e nesta época representou o governo de Minas Gerais na
Sudene.

Em agosto de 1972, retornou à Capital mineira, tendo sido
designado assessor da Diretoria de Obras, com atividades de
pavimentação das rodovias estaduais no âmbito da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, iniciando o trabalho pioneiro de
implantação de unidades aeroportuárias no Estado, com a execução
do projeto, com o Ministério da Aeronáutica, do Aeródromo Militar de
Lagoa Santa. Elaborou, com a Comissão do Núcleo de Parque de
Aeronáutica de Lagoa Santa, o estudo preliminar do aeroporto
metropolitano de Belo Horizonte, em Lagoa Santa, devido à
necessidade de implantação de um novo aeroporto na Capital, com
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capacidade para atender à demanda de carga e passageiros
projetada para os próximos 50 anos, em área passível de expansão,
levando-se em conta os aspectos ocupacionais, ambientais e
geológicos da Região Metropolitana. Em junho de 1975 especializou-
se em projetos e construção de aeródromos e aeroportos, tendo sido
credenciado pela Diretoria-Geral do DER-MG para representar a
autarquia em todos os assuntos aeroportuários. Em 1977 foi
coordenador da comissão para estudos de outras alternativas para
implantação do novo aeroporto de Belo Horizonte, resultando na
indicação de sítio próximo à localidade de Confins. Até o ano de 1979
coordenou o melhoramento dos aeroportos já existentes em Minas
Gerais. Em abril do mesmo ano foi designado assessor técnico do
Diretor-Geral do DER-MG. Em setembro, o Presidente da República
autorizou a construção do novo aeroporto, e em janeiro de 1980 o
governo de Minas Gerais, assinou o Edital de Concorrência Pública
para a execução dos projetos e obras do referido aeroporto,
credenciando o engenheiro Randolfo Diniz Filho como representante
do governo de Minas Gerais junto ao Ministério da Aeronáutica, para
integrar a Comissão Coordenadora do Projeto do aeroporto de Belo
Horizonte – Copaer. Em 1984, após o término das obras do Aeroporto
de Confins, foi designado Diretor de Transportes Aeroviários da
Secretaria de Estado dos Transportes de Minas Gerais. Em 1987,
aposentado, desenvolveu os projetos dos aeroportos das cidades de
Alfenas, Caxambu, Muriaé e outros. Em 1996, a pedido do então
Senador Francelino Pereira dos Santos, elaborou memorial onde
demonstrou a necessidade premente da duplicação do acesso ao
aeroporto de Confins, atual Linha Verde.

Pelo exposto, faz-se jus a denominação a que se propõe este
projeto cuja finalidade é homenagear e perpetuar a memória do
saudoso engenheiro Randolfo Diniz Filho, que muito contribuiu para a
grandeza de nosso Estado.

- 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 1.227/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e similares afixarem placas
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de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna-se obrigatória a fixação de placas de advertência em

hotéis e similares sobre a exploração sexual de crianças e
adolescentes.

§ 1º - A disposição contida no “caput” deste artigo é para
aplicabilidade em todos os estabelecimentos de hospedagem,
independentemente da categoria a que pertencer.

§ 2º - Os estabelecimentos a que se refere esta lei ficam obrigados a
exibir em local de fácil visibilidade o número do disque-denúncia,
especificando que a denúncia é gratuita e sigilosa.

Art. 2º - A não-observância ao disposto nesta lei implicará nas
seguintes penalidades: advertência formal, multa de 4.000 (quatro mil)
Ufirs e fechamento do estabelecimento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: É crescente o número de casos que se tornam públicos

a respeito da exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o
território nacional. Se, de um lado, o medo da denúncia diminuiu no
limiar deste século, por outro, muitos casos continuam encobertos,
encorajando o explorador, na maioria das vezes, membro da própria
família da vítima, a manter sua conduta hedionda.

Por tudo isso, torna-se imperativo que cada vez mais se tomem
medidas para se evitar a exploração de crianças e adolescentes, não
obstante às campanhas realizadas com muita ênfase. Minas Gerais,
até mesmo por sua tradição, não pode furtar-se a contribuir, como
aliás vem contribuindo, de forma maciça com campanhas que visem
diminuir os abusos sofridos por nossos jovens.

- 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 1.228/2007
Estabelece normas para a alteração do uso do solo da mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alteração do uso do solo nos locais de ocorrência de mata
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seca obedecerá ao disposto nesta lei.
§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo

vegetacional que compreende a floresta estacional decidual, a
caatinga arbórea e a caatinga hiperxerófila.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica às áreas de ocorrência de
floresta estacional decidual sob domínio da Mata Atlântica, regidas
pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação
de projeto agropecuário sustentável em no máximo 20% (vinte por
cento) da área total de propriedade rural em que ocorra mata seca em
fase primária e que apresente cobertura florestal remanescente nativa
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da área total, mediante
estudo técnico de viabilidade aprovado pelo órgão estadual
competente.

Art. 3º - A supressão dos estágios sucessionais inicial, médio e
avançado da mata seca será permitida, para implantação de projeto
agropecuário sustentável, em até 60% (sessenta por cento) da área
total da propriedade.

Parágrafo único - A implantação de projeto agropecuário sustentável
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, observando o limite estabelecido no “caput” deste
artigo.

Art. 4º - O uso alternativo do solo nas áreas de mata seca incluídas
no Projeto Jaíba obedecerá às condicionantes aprovadas em seu
licenciamento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Almir Paraca
Justificação: A fragilidade ambiental do complexo vegetacional

denominado tradicionalmente como mata seca no Estado de Minas
Gerais chama a atenção da administração pública e do legislador
mineiro desde 1992.

A expansão fulminante do ciclo do algodão no Norte de Minas, na
década de 80, condenou grandes extensões de mata seca ao corte
raso com pouco ou nenhum cuidado ambiental. Preocupado com o
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impacto sobre o ciclo hidrológico e a biodiversidade, o Executivo
publicou em 1992 um decreto estadual limitando a alteração do uso de
solo da mata seca. O texto legal em vigor naquela época, a Lei nº
10.561, de 1991, que dispunha sobre a política florestal do Estado,
não fazia menção direta a essa vegetação.

Em 2002, a nova Lei Florestal absorveu a preocupação dos órgãos
ambientais do Estado, destacando o uso do solo da mata seca como
matéria a ser disciplinada à parte, o que indica necessidade de
restrição do direito de propriedade nas áreas de ocorrência dessa
formação em razão de seu alto valor ambiental para o Norte de Minas.

A proposição que apresentamos tem por objetivo atender ao
comando acrescentado pela Lei nº 15.972, de 2006, à Lei nº 14.309,
de 2002, que determina a edição de lei específica para regular o uso
do solo da mata seca.

Por tratar de matéria complexa e polêmica, esta proposição
pretende abrir uma discussão profícua e ampla na sociedade mineira,
e, especialmente, com a população do Norte de Minas, para
buscarmos um consenso sobre o equilíbrio possível entre a
preservação de tão valioso patrimônio ambiental e o desenvolvimento
socioeconômico necessário a sua região de ocorrência. Para tanto,
partimos dos parâmetros estabelecidos na Deliberação Normativa nº
72, de 2004, do Copam. Essa deliberação foi tacitamente revogada,
mas traz critérios mínimos de proteção à biodiversidade e à hidrologia
dessa parte do semi-árido mineiro, sem impedir o desenvolvimento
das atividades agrossilvipastoris na mata seca.

Contamos, portanto, com o apoio dos demais Deputados desta Casa
para o debate e a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.116/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.229/2007
Obriga as empresas que produzem, distribuem ou comercializam

disquetes ou similares a recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes
destinação que não cause poluição ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas produtoras de disquetes ou si milares para uso
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em computador instaladas no Estado ficam obrigadas a criar e manter
programa de recolhimento, reciclagem ou destruição do produto, sem
causar poluição ambiental.

Art. 2° - As empresas que produzem, distribuem ou c omercializam o
produto deverão colocar em seus estabelecimentos, à disposição do
público, serviço de coleta de disquetes usados ou danificados e
destinados à destruição.

§ 1° - Ao receber o produto, a empresa deverá exped ir nota de
entrada, e uma das vias deverá ser encaminhada à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para efeito
de controle e fiscalização.

§ 2° - O material recolhido deverá ser repassado a distribuidora ou
ao fabricante, que deverá emitir nota de recolhimento do produto.

Art. 3° - As empresas produtoras deverão promover c ampanhas,
fazendo veicular propagandas a fim de esclarecer os usuários sobre
os riscos ambientais de se jogarem disquetes em locais não
apropriados e os benefícios de seu recolhimento para posterior
destruição.

§ 1º - Entendem-se por locais apropriados as urnas que
armazenarão os disquetes inválidos.

§ 2º - As empresas que produzem, distribuem ou comercializam o
produto deverão afixar em seus estabelecimentos, de forma visível,
cópia desta lei.

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de n oventa dias.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Almir Paraca
Justificação: Disquetes e similares possuem, em sua composição,

poliestireno, poliéster e outros, que levam anos para se decomporem
naturalmente, contribuindo para causar danos irreparáveis ao meio
ambiente. Aliado ao processo de desmatamento constante de nossas
florestas e ao fato de que outros produtos químicos e tóxicos são
lançados em nossos rios, o disquete é mais um que polui. Temos o
dever de evitar que mais este produto prejudique a natureza.
Colocando as empresas partícipes dos processos de fabricação e
comercialização como responsáveis pelo recolhimento e pela
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destruição dos disquetes inválidos, estaremos contando com mais um
aliado economicamente poderoso para preservação do meio ambiente
e alertando os usuários de disquetes para os prejuízos que poderão
causar à qualidade de vida em nosso planeta.

Este projeto tem o intuito de conscientizar as pessoas para o fato de
que os mínimos atos praticados pelo homem, somados, poderão no
futuro contribuir para a destruição do sistema ecólogico. Qualquer
contribuição, por mínima que seja, de cada um de nós, será um
grande passo para a melhoria da qualidade de vida no planeta.

- 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 1.230/2007
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal às indústrias

que utilizarem em seus processos de industrialização matéria-prima
reciclada, acrescenta o § 16 ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, e dá outras providências.

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

fiscal às indústrias mineiras que utilizem no processo industrial
matéria-prima reciclada a partir do lixo urbano, na forma de crédito de
ICMS a ser compensado no mês seguinte, no valor de até 6% (seis
por cento) do débito do ICMS apurado nesse mês, calculado
proporcionalmente ao valor da matéria-prima reciclada adquirida no
mês.

Art. 2º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido do seguinte § 16:

“Art. 12 - (...)
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para
até 12% (doze por cento) nas operações internas com mercadorias
em cujo processo de industrialização tenham sido utilizados como
matéria-prima sucata, resíduo ou fragmento de vidro, papel ou plástico
provenientes de lixo reciclado.”.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contado da data de sua publicação.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A proposta do projeto que apresentamos é atrair para o

Estado investimentos de empresas do setor, propiciando o adequado
aproveitamento do lixo não orgânico, com reflexos positivos para o
meio ambiente.

Cabe ressaltar que o lixo, nos países mais ricos e desenvolvidos,
onde a produção é bem superior à do Brasil, apresenta elevado
potencial econômico, em razão dos procedimentos e das técnicas de
reciclagem implantados.

O Brasil tem se destacado na reciclagem de alumínio, sendo
referência internacional nessa área. Entretanto, com relação a outros
materiais, encontra-se muito aquém dos índices de outros países. Na
reciclagem de vidros, por exemplo, enquanto a Alemanha recicla 79%
do lixo, e a Suécia, 84%, o Brasil apresenta um índice de apenas
35%. Na reciclagem de plásticos, a situação é ainda mais grave:
enquanto a Alemanha recicla 60%, o Brasil apresenta um índice de
15%.

O governo do Estado desenvolveu programa de incentivo à
instalação de usinas de compostagem e reciclagem de lixo, porém
alguns resíduos sólidos coletados nessas usinas não têm encontrado
mercado para o seu aproveitamento, como é o caso do vidro, do
plástico e do papel, cuja demanda tem sido inferior à oferta.

Num país como o Brasil, o crescimento do lixo constitui uma das
maiores fontes de preocupação do poder público, não podendo o
Estado ficar à margem desse processo.

A criação de mecanismos de apoio que estimulem a realização de
investimentos no tratamento e na reciclagem de lixo, já que o Estado
não dispõe de recursos para assumir tal encargo, mediante a
concessão de incentivos fiscais às empresas que se instalarem em
território mineiro, com o objetivo de proceder à reciclagem de vidros,
plásticos, papel e metal, trará inegáveis benefícios para nosso Estado,
quer no que tange ao meio ambiente, quer na geração de novos
postos de trabalho e na melhoria da qualidade de vida da população.

O destino de lixo constitui um dos grandes desafios que a
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administração pública municipal enfrenta hoje em dia. A disposição
inadequada do lixo é um dos grandes problemas ambientais em nosso
Estado, sendo foco de transmissão de várias doenças, além de
contaminar o solo e a água. O custo resultante do trato inadequado do
lixo tem sido responsável por investimentos nas áreas de saúde
pública e preservação do meio ambiente, os quais poderiam ser
evitados.

Visando encontrar uma solução para a questão ambiental, o governo
vem desenvolvendo programas de incentivo e orientação aos
Municípios, o que poderá redundar, em médio ou longo prazo, na
eliminação do problema. A Fundação Estadual do Meio Ambiente -
Feam - tem orientado os Municípios, e, entre as opções sugeridas,
estão os aterros sanitários, as usinas de compostagem e a
incineração.

O projeto busca incentivar essa demanda e, conseqüentemente,
proporcionar novas opções de renda a famílias pobres, um incentivo a
mais para a coleta seletiva de lixo e a instalação de novas indústrias,
que tragam novos produtos ao mercado, produzidos a partir do lixo
reciclado.

- 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 645/2007, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à definição das
funções de magistério, no que concerne ao direito de aposentadoria
especial dos detentores dos cargos de direção de escola e de
coordenação e assessoramento pedagógico. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 646/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Comunidade dos Arturos na
pessoa de seu Presidente, Sr. José Bonifácio, pela conquista do
Prêmio Orilaxé, do Grupo Cultural Afro Reggae. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 647/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao “Jornal da Associação Médica”
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pela publicação do artigo "Médicos estão em alta na política". (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 648/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Marco Antônio Coelho
Antunes, aluno da Escola Estadual Coronel Coimbra, de Carbonita,
pela obtenção da medalha de ouro na 2ª Olimpíada Brasileira de
Matemática - OBMEP.

Nº 649/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Felipe Baldi Andrade, aluno da
Escola Municipal José Ferreira Bastos, de Itabirito, pela obtenção da
medalha de ouro na 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática - OBMEP.

Nº 650/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Maurilo de
Jesus Peixoto, de Sete Lagoas, na pessoa da sua Diretora, Profa.
Maria de Fátima Dutra T. Lima, por sua premiação na 2ª Olímpiada
Brasileira de Matemática - OBMEP. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Nº 651/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva pela publicação da Medida Provisória nº 373, de 24/5/2007,
que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas
atingidas pela hanseníase que foram submetidas a isolamento e
internação compulsórios. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 652/2007, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas à prorrogação,
até 31/7/2007, do prazo de isenção do ICMS para equipamentos e
componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, de
acordo com o autorizado pelo Confaz no Convênio nº 46/2007. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 653/2007, da Comissão de Constituição e Justiça, em que solicita
seja encaminhada ao Congresso Nacional sugestão de que seja
apresentada proposição que discipline aspectos de higiene na
utilização e manejo de latas de cerveja e similares, observadas as
questões de saúde e de direito do consumidor. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 654/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social com
vistas a agilizar o processo de indenização do Sr. Paulo Ferreira
Souza, que teria sido vítima de tortura na época da ditadura militar.

Nº 655/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a agilizar o
processo de indenização do Sr. Paulo Ferreira Souza, que teria sido
vítima de tortura na época da ditadura militar.

Nº 656/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo a todos os Senadores da República com vistas à
agilidade na apreciação e na aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 122/2006, em tramitação no Senado Federal, que
define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça,
cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação
sexual e identidade de gênero.

Nº 657/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Presidência da Minas Gerais Administração de
Serviços pedido de providência com vistas a que seja revisto o ato da
demissão, em 2/5/2007, de Aparecida Maria Martins Pereira.

Nº 658/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
pavimentação asfáltica da estrada que liga o Município de Marilac ao
entrocamento da estrada que liga os Municípios de Nacip Raydan e
São José da Safira.

Nº 659/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem - DER - com vistas à pavimentação asfáltica da estrada que
liga o Município de Marilac, ao entrocamento da estrada que une os
Municípios de Nacip Raydan e São José da Safira.

Nº 660/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à pavimentação
asfáltica da estrada que liga o Município de Marilac, ao entrocamento
da estrada que une os Municípios de Nacip Raydan e São José da
Safira.

Nº 661/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja providenciado o
credenciamento do Hospital Universitário Alzira Velano, localizado no
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Município de Alfenas, no Sistema Único de Saúde - SUS -, na área de
oncologia.

Do Deputado André Quintão em que solicita seja realizado seminário
legislativo em outubro de 2008, por ocasião do transcurso dos 20 anos
da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil,
ocorrida em 5/10/89.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Neider Moreira (2), Paulo Cesar (2) e Wander Borges e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Turismo, de Segurança Pública, de
Educação e do Trabalho.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, todos que nos acompanham pela TV Assembléia, hoje,
dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nenhuma data é
mais propícia que essa para meditarmos e raciocinarmos sobre o que
significa em nossas vidas a proteção e a defesa do meio ambiente.

Em relação ao meio ambiente, temos uma visão talvez diferente da
de outras pessoas. Para nós, o homem é o principal ser que integra o
meio ambiente, e para ele devem convergir todos os recursos
naturais. Faço essa advertência porque, muitas vezes, as leis, quando
chegam ao exagero e à pretensão de proteger o meio ambiente,
acabam espantando o homem. Ou seja, acabam retirando do ser
humano sua condição mínima de sobrevivência e, ao mesmo tempo,
dão aos seres não inteligentes do planeta mais importância que a que
se dá ao ser humano.

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, temos a oportunidade de
dosar as coisas. Precisamos proteger o meio ambiente para que o
homem se sinta protegido, para que haja verdadeira proteção ao
cidadão, ao ser humano.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Aproveito o seu
pronunciamento para cumprimentá-lo pela lembrança do Dia Mundial
do Meio Ambiente. Nesta data, a humanidade como um todo discute o
tema, faz reflexões acerca do mundo em que vivemos, já que a
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atividade humana levou-nos a viver atualmente em uma situação de
risco. É preciso, cada vez mais, debatermos a questão ambiental, que
é muito séria.

Aproveito o aparte para comunicar a todos os Deputados, bem como
aos telespectadores da TV Assembléia, que, assim como acontece
todos os anos, esta Casa dedicará um dia à reflexão acerca da
questão ambiental. Essa comemoração dá-se normalmente no Dia
Mundial do Meio Ambiente, porém, em virtude da agenda desta Casa,
não será possível fazer essa comemoração hoje.

No entanto, por meio de requerimento de minha autoria, que contou
com o apoio de praticamente todos os Deputados desta Casa, iremos
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente no próximo dia 14, às 14
horas. Na oportunidade, como acontece todos os anos, procuraremos
homenagear as pessoas que se destacaram durante o ano na
realização de alguma atividade relevante ligada ao meio ambiente.
Neste ano, com muito orgulho, homenagearemos uma figura ímpar, o
Prof. Ângelo Machado, que estará aqui no dia 14 para receber a
homenagem desta Casa legislativa.

Aproveito ainda para informar que, por meio de uma parceria com o
IEF - ao mesmo tempo em que homenagearemos essa instituição e
como uma maneira de contemplarmos simbolicamente o meio
ambiente -, estaremos distribuindo cerca de mil mudas às pessoas
que aqui comparecerem.

Agradeço-lhe o aparte. Desde já, convido todos a participarem da
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 14. Obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço-lhe, Deputado Fábio
Avelar, a participação. Estaremos juntos na comemoração a ser
realizada no dia 14.

Sr. Presidente, há pouco ouvimos a boa notícia trazida pela
Deputada Ana Maria Resende a respeito da presença e da posição
conquistada pela Unimontes no “ranking” das faculdades, das
universidades brasileiras. É um dia especial para nós, Deputados da
base do governo, parlamentares votados no Norte de Minas,
Deputados oriundos de Montes Claros e de outras cidades norte-
mineiras. Vemos a Unimontes em tão importante patamar, como a 2ª
melhor universidade do Brasil, fruto do trabalho de toda uma equipe,
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conforme nos mostra a história de que é parte a Unimontes.
Escrevi um comentário e gostaria de lê-lo para os senhores e

senhoras, visto que expressa meu melhor sentimento em relação à
Unimontes. (- Lê: )

“Essa Unimontes que hoje enche a todos de orgulho eu
praticamente vi nascer. Se ela hoje completa 45 anos, com certeza
participo de sua história desde 1969, portanto, há 38 anos,
praticamente durante quase toda a sua existência.

Em 1969, eu, ainda no verdor dos meus 16 anos e ainda seminarista
da Escola Apostólica São Norberto, comecei a trabalhar à noite na
faculdade de filosofia, quando ainda era a Fundação Universidade
Norte-Mineira - FUNM -, mais especialmente como auxiliar de
secretaria. Aprendi com a Secretária Adélia Miranda de Oliveira os
primeiros ensinamentos, e na Fafil, que funcionou durante muitos
anos naquele velho casarão nos fundos da matriz, eu era o porteiro,
proibia a entrada de quem não havia pago a mensalidade, transferia
as notas para as cadernetas, anotava as faltas. Enfim, fazia tudo que
é preciso fazer.

Naquela época, lembro-me bem, não havia computadores, nem
sombra deles, e a gente “catilografava” tudo era na máquina de
escrever mesmo. Modéstia à parte eu era bom de datilografia, mas o
Luiz Miranda, irmão da Adélia, era melhor do que eu. Da faculdade de
filosofia fui para a Rádio Sociedade, depois que saí do seminário.

Em 1973 fiz vestibular na faculdade de economia, lá estudei durante
um ano e, ano seguinte, fiz novo vestibular para Direito, em que formei
em 1978. No ano seguinte, comecei a advogar e a lecionar Direito

Penal para o 4° ano de Direito da Fadir, onde fiquei até 1982. Aí, já
Vereador deste 1976, fui candidato e fui eleito Prefeito de Montes
Claros, quando tive de interromper minhas aulas, das quais guardo
ótimas recordações, mesmo porque meus alunos da época hoje são
Juízes, Delegados de Polícia, Promotores de Justiça, brilhantes
advogados, e há até um Desembargador, Edílson Fernandes, que
hoje é um dos mais jovens e competentes julgadores do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.

Como Prefeito, sempre dei atenção à nossa universidade, já
transformada de fundação em uma verdadeira universidade, a
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Unimontes, e só não construí o ginásio poliesportivo em seu terreno,
para depois transferir-lhe a propriedade - como era minha intenção -,
porque a sua diretoria à época não aceitou.

Deputado Federal, Prefeito pela segunda vez, Deputado Estadual e
mesmo Secretário de Justiça e Direitos Humanos, sempre procurei
participar do esforço de crescimento desta que hoje é o orgulho de
todos. Nela fui servidor administrativo, aluno de duas faculdades e
professor. E, como nunca fui demitido, embora tivesse até carteira
assinada como professor da faculdade de Direito, sinto-me meio
licenciado, portanto ainda umbilicalmente ligado à Unimontes.

Toda essa história que acabo de contar é para demonstrar quanto
estou feliz, quando, depois de uma história marcada pelo sacrifício,
pela luta árdua, a Unimontes consegue, com grande mérito, ver
aprovados pelo Enade dois de seus cursos como os melhores do
Brasil: o de Direito, justamente o que cursei e no qual lecionei, e o
Normal Superior. E mais, o mesmo Enade, segundo o jornal “O Globo”
de ontem, apontou a Unimontes como a 2ª melhor universidade do
Brasil.

Enche-me de satisfação destacar o esforço de muitos, entre os
quais posso citar: João Vale Maurício, Mário Ribeiro, Raimundo
Deusdará, Raimundo Avelar, Georgino Jorge de Souza, João Luiz de
Almeida, Augusto Vieira Neto, Arnaldo Athayde Dias, Antônio Jorge e
o grande Reitor José Geraldo de Freitas Drumond. A esses soma-se o
trabalho mais recente da equipe comandada pelo Prof. Paulo César
Gonçalves de Almeida, o atual Reitor, que lidera uma competente
equipe de Diretores, professores e pessoal administrativo, podendo eu
citar o Vice-Reitor, João Canela, os meus ex-alunos Sebastião Vieira
Filho e Reinaldo Teixeira, a Dra. Mercês Borém, o contador Wilson
Atair, entre muitos outros, tendo esse esforço coletivo levado a
Unimontes e seus cursos superiores, hoje oferecidos com a
excelência do melhor ensino superior do Brasil, a obter essa
excepcional avaliação dos órgãos especializados do governo federal.
Hoje a Unimontes é respeitada até internacionalmente pela qualidade
do ensino que oferece, e isso acaba de ser comprovado pelos
levantamentos oficiais, o que só pode encher de orgulho todos os
seus alunos. Os seus alunos sabem que, ao deixarem a universidade,
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o seu diploma vai valer mais, justamente porque acabaram de se
formar em uma escola que está avaliada como das melhores do País.
Esse fato tem de ser divulgado, tem de ser comemorado e tem de ser
destacado, e eu me sinto também orgulhoso por ter participado -
embora modestamente -, como demonstrei, como funcionário, aluno,
professor, Prefeito, Deputado e Secretário, da maior parte da história
dessa universidade, que agora está comemorando mais um ano de
existência, com o que de melhor poderia ter para apresentar: esse
reconhecimento oficial, essa chancela, esse carimbo de qualidade da
2ª melhor instituição pública que temos no Brasil. Orgulho de Montes
Claros e do Norte de Minas. Queremos que a Unimontes continue
como sempre foi: sertaneja, com o pé no chão, servindo de guarida a
todas as tendências do pensamento humano. Esse é o verdadeiro
espírito da Unimontes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Doutor Viana, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, funcionários da
Casa, senhores e senhoras telespectadores, caro amigo Deputado
Rêmolo Aloise, importante Deputado desta Casa, que sempre nos tem
orientado, trago hoje o jornal “O Globo”, que ontem não chegou às
bancas de Belo Horizonte, porque o carro que trazia esse jornal
quebrou perto de Conselheiro Lafaiete.

Normalmente a grande imprensa brasileira não dá o devido valor a
Minas Gerais e aos mineiros. Ficamos perplexos por saber o porquê
de “O Globo”, depois de muitos anos, um dia não chegar até aqui.

Na primeira página desse jornal, consta uma reportagem que diz
que Lula e Chávez divergem de novo. Fico impressionado, ao ver que
a nossa imprensa dá tanto espaço para esse Presidente venezuelano
e suas fanfarronices e também para a implantação de uma ditadura na
América do Sul. Logo ao lado, também podemos ver um assunto que
acaba de ser abordado pela Deputada Ana Maria Resende e pelo
Deputado Luiz Tadeu Leite, com a seguinte conotação do “O Globo”:
Universidades do Rio estão fora do topo do “ranking” das melhores do
País.

O nosso tão belo Rio de Janeiro, que contribuiu muito para a história
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do nosso país, é hoje ícone da insegurança pública. Fico pensando
quando se fala nas polícias. Temos 50 mil horas de gravação. Se
fossem colocadas 5 mil horas de gravação, de inteligência, será que
não conseguiríamos diminuir a insegurança e devolver essa cidade
maravilhosa aos cariocas e aos brasileiros? A primeira página do
jornal cita que o Rio está fora do topo; e a terceira, relaciona as 50
instituições mais bem avaliadas pelo MEC.

Caros telespectadores, o Ministério da Educação e Cultura criou
uma prova para avaliar as instituições de ensino. É impressionante
como a seriedade do povo mineiro, essa vontade de construção de
um Estado e um país melhores, é tão bem encarnada pelo povo! Hoje,
Minas volta novamente ao cenário nacional através das coisas boas
que têm ocorrido no primeiro e no segundo governos do Aécio Neves.
Vemos que o maior projeto rodoviário do País está sendo feito aqui:
são mais de 120 obras em andamento, levando asfalto a cidades
longínquas do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do
Noroeste. Vemos também que esse espírito faz com que a
Universidade Federal de Minas Gerais seja avaliada, nos seus 40
cursos, como a melhor do País, onde os alunos estão aprendendo
mais.

A Universidade Estadual de Montes Claros é a 2ª mais bem avaliada
do País. Fala-se muito da pobreza no Norte de Minas e no Vale do
Jequitinhonha, mas sabemos que o cenário está mudando.
Percebemos a luta do povo norte-mineiro pela busca de investimento
e atração de parcerias com governantes importantes de Minas Gerais,
como o nosso querido Dr. Hélio Garcia. Agora, há ênfase em projetos
e aplicação de recursos, com a boa gestão do Governador Aécio
Neves e do Vice-Governador Anastasia, que, desde os tempos em
que era Chefe de Gabinete da Secretaria de Planejamento e Gestão,
quando o Paulo Paiva lá estava, tinha um carinho especial pela
Unimontes.

Essa universidade tem feito muito pela transformação do Norte de
Minas e do Vale do Jequitinhonha. Sua classificação como 2ª melhor
universidade estadual do País mostra que as pessoas que lá estudam
e lecionam têm interesse e capacidade. Isso acaba com a mística de
que a miséria, a pobreza, a pouca cultura e o pouco aprendizado
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estão no Norte do Estado. A matéria do jornal “O Globo”, ao colocar a
Unimontes nesse patamar, demonstra que o povo da região se tem
organizado, estudado e procurado melhorar.

Vemos a formação da bancada norte-mineira nesta Casa, que
possui oito Deputados - o que representa quase 12% da composição
total, não havendo lá sequer 12% do eleitorado do Estado.

Estamos sentindo que precisamos organizar-nos e ter escolas
melhores a cada dia. Queremos dizer ao Governador Aécio Neves
que ele já tem investido muito na Unimontes, mas precisa investir
ainda mais, porque está comprovado que o resultado aparece.

Depois da nossa Unimontes, temos mais três universidades federais
de Minas Gerais. Se as federais são “federais”, isso prova que o povo
mineiro está aprendendo mais e deseja melhorar o nosso país.

Já vimos a terceira que está aqui, que é a Universidade Federal de
Viçosa, terra do nosso Secretário de Governo, Danilo de Castro. Antes
dela há a Universidade Federal de Juiz de Fora, que brilha aqui com
28 cursos avaliados. Em 5º lugar, a Universidade Federal de São João
del-Rei, terra de Tancredo Neves e do nosso Governador, Aécio
Neves, que tem promovido parcerias com as regiões mais pobres. O
Reitor da UFSJ saiu de lá e promoveu uma parceria conosco em
Salinas, onde temos o feldspato, que é vendido a R$12,00 a tonelada.
Esse produto serve para as indústrias fabricarem louças, vasos
sanitários e pias caríssimas, que são vendidos para a população. A
UFSJ foi chamada pelo povo de Salinas e está preparando um
projeto, para que esse feldspato seja mais bem-aproveitado; aliás, o
Prefeito Zé Prates tem feito isso com mestria, para agregar valor à
região.

Gostaria de cumprimentar a todos os mineiros, pois fomos capazes
de ter alunos e professores nas cinco melhores escolas do Brasil -
todas de Minas Gerais. Além disso, o Reitor Paulo César de Almeida,
meu companheiro de partido, que, pelo segundo mandato, hoje tão
bem dirige a nossa Unimontes; seus Pró-Reitores, Diretores de
cursos, professores e serviçais e funcionários do hospital universitário,
que, aliás, se está tornando um grande hospital... A partir de uma
emenda nossa, de uma lei aprovada nesta Casa, conseguiram
receber a sua gratificação de incentivo à eficiência do serviço, que
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aliás tem sido demonstrada aqui.
Parabenizo os mineiros por termos aí tão bem-colocadas no

“ranking” as nossas universidades e, ainda, os norte-mineiros, por
estarem fazendo a melhor universidade estadual do Brasil e a 2ª
melhor universidade.

Gostaria de falar sobre o Dia do Meio Ambiente. Hoje, de manhã,
participei de uma reunião com a Diretora-Geral do Igam, que nos
recebeu muito bem e ficou extremamente assustada com algumas
coisas que lhe estamos mostrando. Na próxima semana levaremos o
fechamento de inúmeras companhias de produção de granito no Vale
do Jequitinhonha, na junção com o Norte de Minas, de Medina e
Águas Vermelhas. É impossível produzir algo naquela região, que é
tão carente de emprego, com leis e decretos do meio ambiente de
Minas Gerais e do Brasil. Várias empresas já mandaram embora
metade dos seus 300, 440 funcionários; e, na próxima semana,
mandarão a outra metade. Muitas serão fechadas, pois a taxa de
licenciamento cobrada de uma fábrica de granito custa atualmente
R$7.000,00 por hectare. Não temos terra nesse valor naquela região,
no Jequitinhonha e no Norte de Minas, onde o emprego está
acabando.

Deputado Domingos Sávio, antes de conceder-lhe aparte, gostaria
de dizer que, num determinado momento, na linda e maravilhosa
região de Pandeiros, em Januária, o IEF proibiu toda a extração de
carvão possível; aí, um mês depois, quatro pessoas morreram de
fome.

O meio ambiente está bastante preservado. O Deputado Carlos
Pimenta é majoritário em Bonito de Minas, uma das cidades que tem a
maior preservação ambiental. Quase 60% da população da cidade
está passando fome. Agora, mais um agravante: os nossos amigos,
irmãos do Triângulo Mineiro, que não preservaram a região, que têm
mais chuva do que nós, estão indo para Bonito de Minas e comprando
a consciência preservacionista daquele povo, que não pôde
desenvolver-se. Ficará, agora, obrigado a não fazê-lo.

Manifestei hoje uma indignação maior ao Igam. Está havendo
fiscalização com polícia, com fiscais indo atrás dos pequenos
fazendeiros da região do Norte de Minas. Se um poço artesiano, que
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custa R$600,00, Deputado Rêmolo Aloise, que mantém aquela
pequena propriedade, Deputado Gilberto Abramo, se não estiver tudo
documentado, paga-se uma multa diária, fruto de um decreto da
Secretaria de Meio Ambiente, de R$1.500,00 por dia. Isso é confisco.

Neste Dia do Meio Ambiente, nós, do Norte de Minas, não temos o
que comemorar. Estamos vendo arrecadação recorde de meio
ambiente a cada dia, o IEF comprando mais helicópteros, o Igam com
mais fiscais, a polícia ambiental com mais carros, e, no entanto, a
população sem poder trabalhar.

Vamos acabar com o meio ambiente lá ou acabaremos com a
população, que passará mais fome ainda e terá de ir para o Bolsa-
Família? Essa é a situação dramática da região.

Concedo aparte ao nobre colega que esteve conosco em Araçuaí,
há poucos dias, testemunhando o sofrimento da região, Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado
Arlen Santiago, V. Exa. traz a essa tribuna dois assuntos
extremamente importantes.

Primeiro, congratulo-me com V. Exa. pelo resultado positivo que
vimos de alguns cursos da Unimontes e da Uemg. É com alegria que
dou o testemunho de que o “campus” da Uemg de Divinópolis,
Fundação Educacional de Divinópolis, obteve o primeiro lugar
nacional no curso de Publicidade e Jornalismo. Esteve também entre
os melhores nos cursos de Enfermagem, Engenharia e outros, o que
mostra que, com todas as agruras, com todo o sacrifício, a nossa
Uemg, a Unimontes e outras universidades públicas estão indo bem.
O mesmo não ocorre com a indústria das universidades privadas, que
dá sinal de que precisamos acender as luzes amarela e vermelha,
porque viraram indústria de diplomas, com o resultado pífio que
tiveram.

O segundo tema que V. Exa. abordou é igualmente relevante. Neste
Dia do Meio Ambiente, todos estamos preocupados e querendo a sua
defesa, mas não podemos deixar de discutir o desenvolvimento
sustentável.

Aprovei nesta Casa, com o apoio de V. Exa., um requerimento
propondo a realização de um seminário para debatermos o
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licenciamento ambiental e o desenvolvimento sustentável. Essas duas
coisas precisam conviver harmonicamente. Precisamos, sim, de
licenciamento ambiental, não podemos pensar em abolir esse
mecanismo de controle, mas precisamos também de desenvolvimento
sustentável. Fizemos a proposta, com a acolhida do Presidente, e foi-
nos prometido que em junho teríamos o seminário.

Portanto, é muito oportuno o pronuncimento de V. Exa. para que
possamos unir-nos para termos um seminário sobre licenciamento
ambiental e desenvolvimento sustentável, para discutirmos taxas,
prazos e critérios. O ser humano é parte do meio ambiente e não pode
ficar esquecido.

Muito obrigado pelo aparte. Parabéns pelo pronunciamento.
O Deputado Arlen Santiago - Concluindo, caro Presidente, a

Deputada Ana Maria Resende, após a reunião que tivemos com a
Bancada, trouxe-nos aqui o Decreto nº 44.309, de 5/6/2006, que diz
que quem tiver um poço artesiano na sua casinha, no fim da
propriedade, se não tiver, por acaso, os R$600,00 para fazer a
outorga, passará a pagar R$1.500,00 por dia de multa. Temos, nesse
caso, às vezes, um distrito com um poço artesiano que dá água para
200, 300 ou 400 famílias da região, pagando uma taxa de energia
elétrica, mas que, se não tiver a outorga, pagará uma multa de
R$1.500,00. Aliás, já está vigorando desde 2006.

Realmente, a informação que tive da existência dessa multa de
R$1.500,00 para se ter água para consumo humano, para a pessoa
manter a sua vaquinha e ter o leite para sua criança é um absurdo, e
não nos calaremos. Pediremos ao Governador Aécio Neves que
mande o Secretário José Carlos Carvalho fazer uma reavaliação dos
absurdos que estão acontecendo na nossa legislação, principalmente
de multa ambiental.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
imprensa e todo o povo mineiro que nos assiste pela TV Assembléia.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado há cerca de 30 anos
pela Assembléia Geral da ONU. Gostaria de aproveitar esta data tão
especial para, neste meu pronunciamento, homenagear todos os que
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lutam para preservar o meio ambiente, os que defendem o conceito de
desenvolvimento com sustentabilidade e acreditam que com ações
concretas havemos de vencer esse desafio com que se depara o
planeta.

Temos de agir. Cada um de nós deve fazer a sua parte para a
preservação das condições mínimas de vida na Terra, hoje e no
futuro. Precisamos poupar os recursos naturais, combater o
consumismo e jamais perder a fé de que podemos mudar o destino da
humanidade. Gostaria de destacar a política ambiental integrada,
implantada no governo do Presidente Lula, e pensada para avançar
em direção a um novo conceito de desenvolvimento sustentável. A
base dessa nova política foi a integração das ações, dos ministérios,
dos orçamentos, e principalmente do governo e da sociedade. Para
isso foram estabelecidas três diretrizes para conduzir esse novo
modelo de política ambiental: desenvolvimento sustentável,
fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama - e
controle e participação social.

A partir daí foram organizados os processos de licenciamento,
controle do desmatamento na Amazônia, do uso da terra, preservando
ecossistemas que não poderiam ser perdidos. Além disso, o governo
avançou na aprovação de normas e regulamentações como a Lei de
Gestão de Florestas Públicas, que permitiu a organização do setor
florestal brasileiro; a criação da limitação administrativa provisória,
garantindo que áreas com potencial de preservação não sejam
destruídas, antes de tornarem-se unidades de conservação. Houve
também a aprovação da Lei da Mata Atlântica, que abriu caminho
para leis específicas em outros biomas.

Também sob a Presidência do Brasil foram feitos acordos que
representam avanços para as políticas públicas em outros países.
Todas as medidas foram marcadas por intensa participação social,
refletidas nas conferências nacionais de meio ambiente, no Plano
Nacional de Recursos Hídricos. O Ministério do Meio Ambiente, sob o
comando de Marina Silva, realizou concursos, enquadrou carreiras e
melhorou muito os salários dos seus profissionais.

Hoje os países ricos estão tendo uma postura conservadora, para
não dizer falsa, no debate sobre mudanças climáticas. É reconhecido
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pela ONU e por cientistas em todo o mundo o fato de que a elevação
prevista de 2ºC no clima terá conseqüências desastrosas para a
Terra. A mudança no clima pode provocar o derretimento da cobertura
gelada da Groenlândia, o colapso da floresta tropical Amazônica, o
agravamento da desertificação no semi-árido. Esses fatos afetam,
principalmente, os países pobres. A temperatura média global é
afetada pela concentração de gases do efeito-estufa. Por isso é
necessário reconhecer que a humanidade está diante de um desafio
cuja solução terá de ser tomada em escala planetária.

Assim, todos os países deverão estar engajados nessa tarefa,
tomando providências que exigirão mudanças de padrões de consumo
“per capita”, alteração nos planos de industrialização e da
agroindústria e adoção do conceito de desenvolvimento sustentável
no crescimento econômico. Não podemos desconhecer que os
maiores poluidores do Planeta são os países mais ricos, com farto
poder militar e econômico. Gostaria de lembrar que o Brasil contribui
apenas com 2% de emissão dos gases de efeito estufa no Planeta;
porém, devemos buscar reduzir esse coeficiente.

Gostaria também, neste pronunciamento, de lembrar dois projetos
de lei de minha autoria que estão tramitando nesta Casa Legislativa e
que representam nosso esforço de contribuir para a busca do
equilíbrio ambiental que tanto desejamos. Um deles é o Projeto de Lei
nº 68/2007, que trata da alteração na lei do Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas -
Fhidro. Inicialmente o projeto priorizou a bacia do Rio Jequitinhonha
na destinação de recursos do Fundo. Durante a tramitação, e
especialmente após audiência pública realizada com grande sucesso
na Comissão de Fiscalização Financeira, o projeto incorporou antigas
solicitações dos comitês de bacias hidrográficas, adotando critérios
objetivos para aplicação dos recursos do Fhidro. Uma das conclusões
da audiência foi a de que o Fhidro precisa de mais verbas para
financiar todos os 120 projetos apresentados até hoje. Essa
preocupação, incorporada no substitutivo apresentado pela Comissão
de Meio Ambiente, foi muito bem recebida pelos comitês de bacias
hidrográficas de Minas, pois representa um verdadeiro destravamento
na liberação dos recursos, além de acatar outras importantes
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reivindicações elaboradas durante a realização do Fórum das Águas.
Dessa forma, vai viabilizar a execução, a fundo perdido, de
programas, projetos ou empreendimentos de proteção e melhoria dos
recursos hídricos aprovados pelos comitês de bacias. Hoje o projeto
está pronto para ser votado em 1º turno, e pedimos o apoio de todos
os Deputados desta Casa, para sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1.

Outro projeto importante é o Projeto de Lei nº 6/2007, que altera a lei
de política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Esse
projeto obriga o proprietário ou o possuidor de imóvel rural, se
necessário, a recompor, em sua propriedade ou em outra situada na
mesma bacia hidrográfica e no território do Estado, a área de reserva
legal. Ele é fundamental no território mineiro, onde os rios estão cada
vez mais poluídos e cada vez mais se devastam biomas, como o da
mata atlântica e o do cerrado, pelas mais diversas atividades, como
monoculturas extensivas, uso abusivo de agrotóxicos e ação de
mineradoras.

Fruto do seminário legislativo sobre o cerrado mineiro, este projeto,
que tramitou na legislatura anterior, ganha especial importância no
momento em que o avanço da cultura da cana-de-açúcar para
produção de etanol tem levado diversos produtores a recompor suas
reservas legais em regiões bem diferentes das suas áreas, com
evidente prejuízo para os ecossistemas originais.

O que estamos propondo é apenas o cumprimento das diretrizes já
existentes na legislação federal, que devem prevalecer sobre a
legislação estadual. Por isso, peço também aos nobres colegas o
apoio para esse importante projeto que visa a preservar o meio
ambiente mineiro.

Não poderia deixar de falar, ribeirinho que sou, sobre a revitalização
do Rio São Francisco.

A revitalização da Bacia do São Francisco é um programa
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com a participação do
Ministério da Integração Nacional e da sociedade san-franciscana. O
programa de revitalização do São Francisco propõe ações voltadas
para o reflorestamento de áreas críticas, a construção de barragens
em rios afluentes, a melhoria da calha navegável do seu curso, o
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tratamento de esgotos das cidades e das vilas localizadas nas suas
margens, o controle da irrigação e a educação ambiental. Há também
ações para a melhoria das condições de vida das comunidades
ribeirinhas.

O Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - do governo
federal garantiu cerca de R$1.000.600.000,00 em ações de
revitalização de bacias hidrográficas. Desse montante, o Rio São
Francisco conta com R$270.000.000,00 anuais para sua recuperação.
Entre elas, podemos destacar que várias cidades ribeirinhas do
Estado, como Manga, Matias Cardoso, São Romão, Pedras de Maria
da Cruz e tantas outras, serão beneficiadas, ainda neste ano, com
recursos do governo federal para a construção de rede de esgoto e
estação de tratamento nessas cidades.

Gostaria, ainda, de tratar de outro tema, com duas notícias muito
importantes para a nossa região, o que nos deixou muito alegres e
também a toda a sociedade do Norte de Minas. Uma delas, oriunda de
uma reivindicação feita por este Deputado, na sexta-feira passada,
durante o Congresso de Vereadores da Área Mineira da Sudene.
Junto ao Presidente da Comissão de Tributação e Finanças da
Câmara dos Deputados e também Coordenador da Bancada Mineira
no Congresso Nacional, Deputado Federal Virgílio Guimarães,
reivindicamos que fossem priorizados, na LDO para 2008, recursos
para a construção da Barragem do Rio Congonhas, no Norte de
Minas. Hoje, tivemos a grata satisfação de saber que esse nosso
pedido, que foi respaldado pela Bancada do Norte, pelos Prefeitos e
por centenas de Vereadores presentes ao Congresso, foi acatado e
está entre as emendas escolhidas pela Bancada Federal de Minas
Gerais. Trata-se de um recurso da ordem de R$50.000.000,00 para
iniciarmos a construção da Barragem de Congonhas, no Norte do
Estado. A obra desta barragem custará cerca de R$200.000.000,00 e
garantirá o abastecimento de água para a cidade de Montes Claros
nos próximos 100 anos. Além do mais, a Barragem de Congonhas
tem duas finalidades: primeiro, a perenização do Rio Congonhas, que
também faz parte da Bacia do Rio Jequitinhonha; depois, a
revitalização do Verde Grande, uma vez que será feita uma
transposição para o Rio Verde Grande, que faz parte da Bacia do Rio
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São Francisco, tornando o Verde Grande um rio perene durante todo
o seu período, o que atenderá cerca de 30 Municípios do Norte de
Minas Gerais.

Outra notícia que nos deixou muito alegres foi o atendimento de um
requerimento feito por este Deputado ao Deputado Federal Virgílio
Guimarães, Coordenador da Bancada mineira.

Gostaria de fazer a leitura do requerimento, datado de 28/5/2007. (-
Lê:) “Sr. Deputado, com meus cumprimentos, e considerando as
discussões que estão acontecendo no âmbito do Congresso Nacional
acerca da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO - para 2008, venho
solicitar de V. Exa. a inclusão de emenda que visa a aporte de
recursos para obras de restauração e adequação da BR-135, no
trecho que vai do trevo no Município de Curvelo até a cidade de
Mirabela, no Norte de Minas, passando por Montes Claros.

Na oportunidade, considero fundamental a inclusão, nessa emenda,
de recursos para a construção do anel rodoviário de contorno à cidade
de Montes Claros, imprescindível a esta que é uma das principais
cidades de Minas Gerais.

Como é do seu conhecimento, as referidas obras representam a
realização de um pleito dos Prefeitos, Vereadores, Deputados e
demais agentes políticos da região, e a concretização de uma antiga
aspiração da população do Norte de Minas, por serem fundamentais
para o desenvolvimento e a melhoria do acesso à região.

Certos do seu costumeiro empenho no atendimento às solicitações
do povo mineiro, desde já agradeço e coloco-me à disposição.
Atenciosamente, Deputado Paulo Guedes, Líder da Minoria.”.

Para nossa satisfação, esse pedido também foi atendido pela
Bancada mineira. Deixamos nossos agradecimentos ao nosso
coordenador, Deputado Federal Virgílio Guimarães, que está
destinando, por meio de emenda da Bancada na LDO,
R$280.000.000,00 para a realização dessa obra reivindicada por nós,
também na semana passada, durante congresso da Associação de
Vereadores em Montes Claros. Muito obrigado, Deputado Virgílio
Guimarães! Muito obrigado a toda a Bancada mineira!
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputadas,
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Deputados, visitantes, povo de Minas Gerais; hoje tratarei de dois
assuntos fundamentais, mas, antes, Sr. Presidente, registro a
presença, nesta Casa, do companheiro Sílvio, Prefeito de Januária,
aqui com sua competente equipe. Eles vieram a Belo Horizonte para
que façamos contatos e visitas a fim de ajudá-los na difícil missão de
administrar um dos maiores Municípios deste país, e dos mais
importantes de Minas.

Januária é uma cidade com quase 9.000km², um verdadeiro Estado.
A população chega a quase 80 mil habitantes. A cidade é
problemática, porque possui vários distritos distantes da sede do
Município. Para se ter uma idéia, o Distrito de São Joaquim fica a
quase 140km da sede e a via de acesso não é asfaltada, é uma
estrada muito precária. Há praticamente 12.000km lineares de
estradas vicinais. A cidade tem um grande parque ecológico, o Rio
São Francisco passa em quase toda a sua extensão. É uma cidade-
contraste. De um lado, um grande potencial. Temos o Parque do
Peruaçu, um dos mais belos do País, com fantásticos sítios
arqueológicos e inimaginável biodiversidade. O Rio São Francisco
proporciona belas praias. Por outro lado, é uma cidade empobrecida,
talvez com um dos menores IDHs do País, com áreas distantes da
sede.

Sílvio assumiu a Prefeitura recentemente, em virtude do
afastamento do titular, Prefeito João Lima, pela Justiça. Hoje, o
Prefeito Sílvio sente as dificuldades para administrar o Município. Com
certeza, meu caro Prefeito Sílvio, uma coisa você tem: disposição
para trabalhar.

Talvez você seja o Prefeito que mais cedo acorda no País, e o que
mais tarde dorme. Várias vezes transferiu seu gabinete para dentro do
hospital e para as Secretarias de Educação e de Saúde. Os
funcionários estavam sem receber o 13º salário, e, quando você
entrou, pagou-o no dia seguinte, e ainda mantém os pagamentos em
dia. Os fornecedores também sabem que receberão na boca do caixa.
Você está fazendo um trabalho fantástico. Saiba que tem amigos e
companheiros aqui e em Brasília, e faremos uma via-sacra por várias
secretarias. Já nos encontramos com os Secretários Danilo e Marcus
Pestana. Tenha a certeza de que terá o apoio dos seus amigos para
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ajudá-lo na árdua missão de administrar um dos maiores Municípios
do Norte de Minas.

No dia 14 de junho, a Comissão de Saúde estará em Januária para
ajudá-lo a identificar e solucionar os problemas. Até agosto,
inauguraremos o Centro Viva Vida, montado e com toda a equipe
médica. Trata-se de uma obra fantástica do Governador Aécio Neves
e do Secretário Marcus Pestana, e que conquistamos com muita luta.

Além de todas as dificuldades, Januária sofre em dobro, porque há
mais de 20 Municípios em seu entorno que dela dependem. Isso
agrava mais os seus problemas.

Prefeito Sílvio, esteja certo de que os outros companheiros
Deputados Estaduais do Norte de Minas somarão esforços para
ajudá-lo, como Paulo Guedes e Arlen Santiago. Queremos somar os
esforços para que você passe menos apuros. O ICMS de Januária é
quase nada, e você poderia ter acesso ao ICMS Ecológico, graças
aos grandes parques e reservas que o Município possui. No entanto,
os administradores passados não se preocuparam. O que não falta é
desafio para que o ajudemos.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo V. Exa. e o
Prefeito Sílvio, e gostaria de dizer que somos solidários. Januária é
um dos maiores Municípios do Estado em extensão territorial, o que
dificulta, imensamente, sua administração. Para se ter uma idéia, o
Município de São Joaquim está a 100km de distância de Januária, que
possui mais de 10 mil habitantes. Com os recursos que a Prefeitura de
Januária tem, fica difícil dar assistência adequada a esse Município
imenso. Coloco-me à disposição, para, juntos, buscarmos soluções
para ajudar a administrar Januária.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado. Tomara que o PT também
tenha disposição para oferecer ajuda ao nosso Prefeito, pois
precisamos do apoio de todos. O PT tem muita força em Januária,
então, queremos somar esforços. Já passou a época dos discursos, e
conheço o seu trabalho; portanto quero que todos dêem as mãos ao
Prefeito Sílvio, a fim de o ajudar na administração de um dos maiores
Municípios do País - e não só de Minas Gerais. Sílvio, deixo-lhe um
abraço, e obrigado pela presença.

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma homenagem a nossa
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Unimontes, que, por diversas vezes, temos defendido dessa tribuna.
Quando tocamos no tema Unimontes, somos impelidos a fazê-lo de
maneira muito forte, porque ela é uma das grandes universidades
deste país.

Caríssimo Acir Antão, grande repórter de Minas Gerais, digo isso
porque a Unimontes, de acordo com o “ranking” do jornal “O Globo” -
conforme foi dito por outros companheiros -, é a 2ª melhor
universidade do país, só perdemos para a UFMG. Aliás, das 10
maiores universidades do Brasil, cinco se localizam em Minas Gerais:
a Universidade Federal de Minas Gerais está em 1º lugar; a
Unimontes de todos os mineiros, para nosso orgulho, está em 2º; em
3º, aparece a Universidade Federal de Juiz de fora; em 4º, a
Universidade Federal de Viçosa; e, em 5º, a Universidade Federal de
São João del-Rei. Estamos falando que, das 10 melhores
universidades do Brasil, as cinco primeiras estão em Minas, e a 2ª
melhor é a Unimontes.

Falamos isso para mostrar que valeu todo o esforço feito. Se
compararmos a outras, a Unimontes é uma universidade jovem, está
com 45 anos. Aliás, a universidade estadual foi criada com a
Constituição Estadual de 1989. Ela tem 45 anos, se pegarmos desde
a época em que era Fundação Universidade Norte de Minas. Na
verdade, a Unimontes passou a existir a partir da Constituição
Estadual. E, a partir daí, veio se firmando cada vez mais.

Sabemos das dificuldades que a Unimontes enfrenta, da falta de
dinheiro, da falta de recursos, da luta que empreendemos para tirar
um pouco de dinheiro do Orçamento e colocar ali. Mas hoje somos
recompensados, porque temos essa grande universidade, que é de
todos os mineiros.

Quero aproveitar para homenagear os corpos docente e discente da
Unimontes - professores, Diretores e Reitores passados. Lembro-me
de Mário Ribeiro, João Valle Maurício, Raimundo Avelar, Raimundo
Deusdará, José Geraldo de Freitas Drumond e tantos outros. O atual
Reitor, Dr. Paulo César de Almeida, tem feito um trabalho magnífico,
fantástico.

Hoje, certamente, ao pensarmos no patrimônio de Minas Gerais,
muito mais do que prédios e riquezas, vemos que a Unimontes é a
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grande jóia de Minas Gerais, com sua excelência de estudo.
Mais uma vez, deixo as homenagens a nossa Unimontes. Vamos

lutar para que o Governador Aécio Neves continue a acreditar na
Unimontes. Quero fazer uma ressalva e agradecer muito ao
Governador Aécio Neves e ao Vice-Governador Anastasia, por
acreditarem nessa grande universidade, que, para nosso orgulho, está
estampada em toda a grande imprensa brasileira como a 2ª melhor
deste país.

Por último, Sr. Presidente, quero fazer coro com as palavras do
Deputado Arlen Santiago quando toca na questão do Igam. Tenho em
mãos uma deliberação normativa de 9/6/2004, cujo teor estabelece
alguns critérios para a retirada, para o uso das águas do subsolo e as
do curso de rios. E o Decreto nº 44.309, de 6/6/2006, está causando
grande preocupação, pois estabelece uma legislação muito pesada
para quem faz uso da água do subsolo, ou seja, dos poços artesianos.
O Norte de Minas depende fundamentalmente da água do subsolo, e,
em grande parte dos seus Municípios, o abastecimento humano é
feito por meio da água de poços artesianos.

São os poços que existem nas comunidades rurais, que os
proprietários rurais pagam para ter. E esse decreto vem penalizar
pesadamente os proprietários que ainda não têm a outorga da água. É
uma burocracia enorme para se tirar uma outorga de água, além de se
terem de pagar R$600,00. As pessoas que não têm outorga de água,
que têm seu poço artesiano, que serve para abastecer famílias da
zona rural, pequenos sitiantes e seus animais, pagarão uma multa de
R$1.500,00 por dia, até normalizarem a outorga das águas dos poços
artesianos.

Fico muito preocupado. Já reunimos a bancada do Norte de Minas
hoje, pela manhã, e solicitaremos uma audiência ao Governador Aécio
Neves, para que faça com que essas entidades ambientais ligadas ao
Estado tenham, pelo menos, um pouco de consciência. Não é
possível que se estabeleça o valor de R$1.500,00. Muitos venderão
suas propriedades rurais, que não valem quase nada na região. E
estamos vendo, de maneira extremamente injusta, o Igam, o Copam,
os órgãos ambientais quererem penalizar esses pequenos sitiantes
proprietários de poços artesianos.
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Queremos manifestar nossa insatisfação. Não aceitamos
definitivamente que tentem impor uma legislação dessa natureza, a
toque de caixa, “na marra”, como dizem no Norte de Minas, a qual
inviabilizará a nossa região. Estamos preocupados e já marcaremos
uma audiência com o Governador Aécio Neves, que é democrático,
um homem aberto. Recentemente, ajudou-nos muito na questão da
mata seca, porque elevaram as reservas legais do Norte de Minas
para 80%, da noite para o dia, inviabilizando toda a região. Estivemos
com o Aécio Neves e o Anastasia, que, de maneira calma, tranqüila,
democrática, aberta, amiga, resolveram a questão.

Agora, colocaremos outro “abacaxi” na mão do Governador. É
importante a preservação do nosso meio ambiente - estamos
comemorando o Dia do Meio Ambiente hoje -, e é importante que
Minas dê exemplo aos outros Estados, mas não podem, de forma
alguma, fazer com que esse exemplo seja à custa do sofrimento das
pessoas que necessitam da água do subsolo para sobreviver.

Fica aí o nosso repúdio por esse decreto, que não é democrático,
pois deveria passar por esta Casa, através de projeto de lei, para ser
amplamente discutido. De repente, os tecnocratas, que não conhecem
e não sabem da realidade da região, em uma canetada querem
resolver questões ambientais que já duram anos, talvez décadas, em
nosso Estado.
  Ficam aqui, mais uma vez, as nossas felicitações à Unimontes, pela
belíssima figura que está fazendo, sendo considerada a 2ª melhor
universidade do País, e o nosso repúdio pelo Igam, por tentar
penalizar a região do Norte de Minas com a multa exorbitante de
R$1.500,00 por dia para as pessoas que têm poços artesianos e que
não têm a outorga da água. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - 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
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da próxima reunião.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o
Projeto de Lei nº 714/2007 passe a tramitar nos termos do art. 190 do
Regimento Interno, em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos
a distribuição às Comissões de Justiça e de Cultura e os demais atos
processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2007.
Inácio Franco, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador
do Estado, do Nome do Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva
Mascarenhas para o Cargo de Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 23/2007, do Deputado Jayro Lessa e outros, que
altera os arts. 62 e 247 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos
- Deputados Sebastião Costa e Irani Barbosa; suplentes - Deputados
Fahim Sawan e Antônio Genaro; pelo DEM: efetivo - Deputado
Gustavo Corrêa; suplente - Deputado Elmiro Nascimento; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Adalclever
Lopes; pelo PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente - Deputado
Padre João. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
24/2007, do Deputado Célio Moreira e outros, que acrescenta
parágrafo ao art. 24 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Fahim Sawan e Domingos Sávio; suplentes - Deputados
Fábio Avelar e Eros Biondini; pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo
Valadares; suplente - Deputado Delvito Alves; pelo PV: efetivo -
Deputado Inácio Franco; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo
PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Paulo
Cesar. Designo. Às Comissões.
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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 654 a 657/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 658 a 660/2007, da Comissão de Transporte, e 661/2007,
da Comissão de Saúde. 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 10ª Reunião Ordinária, em
30/5/2007, dos Requerimentos nºs 579/2007, da Deputada Maria
Lúcia Mendonça, 594/2007, do Deputado Ivair Nogueira, 595/2007, do
Deputado Paulo Cesar, 598/2007, do Deputado Domingos Sávio, e
606/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Educação -
aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 30/5/2007, dos Projetos de
Lei nºs 841/2007, do Deputado Eros Biondini, e 822/2007, do
Deputado Alencar da Silveira Jr.; de Segurança Pública - aprovação,
na 12ª Reunião Ordinária, em 30/5/2007, dos Requerimentos nºs
582/2007, do Deputado Weliton Prado, e 601 e 602/2007, do
Deputado Inácio Franco; do Trabalho - aprovação, na 10ª Reunião
Ordinária, em 30/5/2007, dos Projetos de Lei nºs 784/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, 825 e 928/2007, do Deputado
Antônio Júlio, e 857/2007, do Deputado Paulo Cesar, e dos
Requerimentos nºs 567 e 568/2007, do Deputado Walter Tosta,
586/2007, do Deputado Zezé Perrella, 593/2007, do Deputado Paulo
Cesar, e 607/2007, do Deputado Fahim Sawan; e de Turismo -
aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 30/5/2007, do Projeto de Lei
nº 158/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos
nºs 546 e 592/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 554 e
578/2007, do Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Neider Moreira (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nºs 1.034 e 1.043/2007, e Paulo Cesar (2), solicitando
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a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 858 e 859/2007
(Arquivem-se os projetos.); e nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Wander Borges e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Escola Estadual Paula Rocha pelo transcurso do
centenário de sua fundação.

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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, é com alegria que venho a esta tribuna lembrar alguns
assuntos importantes para o Nordeste de Minas, nossa região.

Na última sexta-feira, estivemos em Almenara, onde instalamos o
44º Batalhão da Polícia Militar, definido e decidido pelo Governador
Aécio Neves. Na oportunidade, contamos com a recepção calorosa do
Prefeito Carlos Novaes, acompanhado do Deputado Gustavo Corrêa.
Estava tudo muito animado pela banda de música do 19º Batalhão de
Teófilo Otôni.

Estiveram conosco o Comte. Hudson, da 1ª Região de Governador
Valadares; o Comte. Sandro Lúcio, do Batalhão de Polícia de
Governador Valadares, ex-Comandante do Batalhão de Teófilo Otôni;
o Comte. Aleixo, da Regional da Polícia Militar em Teófilo Otôni; o
recém-empossado Comte. Seifert, do Batalhão de Almenara; e o
Comte. Rawson, novo Comandante do 19º Batalhão. Este, por ironia
do destino, com apenas uma semana de empossado, veio a falecer
depois de sofrer uma queda na escadaria de sua casa.

Diante disso, aproveito o momento para enviar à família do Comte.
Rawson nossos sentimentos mais profundos pelo passamento desse
jovem e competente militar, que tinha apenas 43 anos. Com apenas
uma semana no cargo, foi vítima de um acidente, e não pudemos
comparecer ao seu sepultamento. Registro aqui votos de pesar à
família, bem como aos militares do 19º Batalhão da nossa cidade,
Teófilo Otôni.

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a vida continua. Assim
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sendo, registro que, neste momento, em Brasília, na Câmara dos
Deputados, está sendo votada a Medida Provisória nº 364.

Quero enaltecer o trabalho do Deputado Federal Camilo, majoritário
em Teófilo Otôni, que incluiu nessa medida provisória quatro
importantes emendas. A primeira, no valor de R$10.000.000,00, para
a segunda fase de construção dos prédios do “campus” avançado da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
Recentemente, visitamos a obra e verificamos que os recursos
disponíveis, da ordem de R$8.000.000,00 eram suficientes apenas
para a terraplenagem, preparação do terreno e construção do primeiro
bloco.

Definimos, eu e o Deputado Federal Ademir Camilo, que
proporíamos um adicional financeiro na primeira oportunidade. Hoje
está sendo votada, na Câmara dos Deputados, a Medida Provisória nº
364, em que há recursos da ordem de R$10.000.000,00 para a
continuação da obra da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, com sede em Diamantina e “campus”
avançado em Teófilo Otôni.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, por meio dessa medida provisória,
estão sendo também destinados R$2.000.000,00 para o ensino
tecnológico de 2º grau em Teófilo Otôni; mais R$2.000.000,00 para a
urbanização de nossa cidade; e mais R$1.000.000,00 para a proteção
contra enchentes.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o
Deputado Federal Ademir Camilo pela brilhante atuação que tem tido
no Congresso Nacional em defesa dos interesses da nossa cidade e
da nossa região.

Quero lembrar também a grande luta pela implantação, e para o
início de funcionamento em nossa região, da Zona de Processamento
de Exportação - ZPE. Essa luta iniciou-se em 1988, pelo Deputado
Federal Luís Leal, e foi continuada por mim, como Deputado Federal,
quando consegui que o então Presidente Itamar Franco assinasse
decreto autorizativo para a construção da obra.

A obra, a estrutura física e toda a parte alfandegária e aduaneira
necessária à ZPE estão prontas. No entanto, por pressão dos
parlamentares do Estado de São Paulo, há uma dificuldade enorme
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para a aprovação desse projeto de lei, que regulamenta não apenas a
ZPE mas, sobretudo, a comissão nacional que cuida do assunto.

O Deputado Ademir Camilo conseguiu aprovar o projeto na Câmara
dos Deputados, o qual agora se encontra no Senado Federal. Porém,
fomos surpreendidos, no dia 29 de maio, data prevista para a votação
desse projeto da ZPE no Senado da República, quando houve o
adiamento. Convidamos, inclusive, a Prefeita da nossa cidade, Maria
José Haueisen, para estar conosco em Brasília a fim de assistir a essa
votação. No entanto, o Senador Aloizio Mercadante pediu vista do
processo por 15 dias, atrasando novamente a definição desse
assunto, que se arrasta desde 1988.

Ora, em relação à ZPE, nossa posição é que o governo de Minas,
através da Comig - hoje Codemig -, investiu na região
US$3.000.000,00. O Município participou e os empresários locais
compraram ações da ZPECS, empresa que dirigirá a Zona de
Processamento de Exportação. Essa luta de tantos anos - iniciada
pelo Deputado Federal Luís Leal, continuada por mim, como
Deputado Federal, e agora retomada por Ademir Camilo - está tendo
esse obstáculo de Brasília, a partir do Senador Aloizio Mercadante,
economista de renome, mas que, no meu entender, com essa
decisão, configura-se como o grande líder da vanguarda do atraso,
um cidadão que se coloca contra um expediente chamado Zona de
Processamento de Exportação, que foi responsável pela explosão dos
tigres asiáticos. Levando-se em consideração que o Brasil não pode
criar ZPEs, apenas a de Manaus. No entanto, Teófilo Otôni, a única
cidade de Minas que conseguiu habilitar-se no projeto de ZPE, está
nesse trabalho longo, entendendo que, no mundo inteiro, há mais de
1.200 ZPEs. Nos Estados Unidos, capital do capitalismo, temos mais
de 200 ZPEs.

Não vemos o porquê do embargo do Senador Aloizio Mercadante,
sobretudo por se tratar de um embargo que entendemos ser o
embargo paulista contra Minas, e não o embargo de uma pessoa que
pensa diferente. Trata-se de uma certa retaliação a Minas Gerais,
porque todos os empresários de São Paulo sabem que há
necessidade e que nós podemos alavancar o desenvolvimento das
regiões mais pobres do Estado.
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O espírito da ZPE está exatamente voltado para as regiões mais
deprimidas do País, a fim de possibilitar que aquelas cidades que se
habilitaram possam criar zonas especiais de processamento de
exportação para alavancar o seu desenvolvimento.

A nossa região, do Nordeste mineiro, é uma região pobre e
deprimida, reconhecida e falada por todos, por meio das canções, dos
poemas e da música, por isso ficamos até arrepiados quando vemos o
relatório, os cadernos do BDMG, onde todas as regiões de Minas
Gerais são analisadas, de forma separada, em relação ao seu
potencial. Uma análise bem feita, a do BDMG, mas que não deu para
compreender por que o Norte e o Nordeste de Minas têm um capítulo
à parte, com apenas 26 linhas de análise, acopladas umas às outras.

Existe a região Nordeste, o Vale do Rio Doce e a região Norte, no
entanto, o próprio BDMG, ao fazer os seus estudos - bem
aprimorados por sinal -, quando fala do desenvolvimento desigual em
Minas Gerais, ajunta Norte de Minas com Nordeste de Minas e um
pedaço do Vale do Rio Doce, num estudo só. Aqui está o mapa que
utilizaram para fazer esse estudo. Por outro lado, Sr. Presidente, as
outras regiões foram detalhadamente analisadas. Aliás, na região
Norte, extraiu-se um pouco do entorno de Diamantina para fazer o
estudo. Isso demonstra, de forma muito clara, que as regiões mais
pobres de Minas realmente não têm a atenção que precisavam ter dos
governos, seja estadual seja federal.

Apesar do grande esforço que tem sido feito pelo Governador Aécio
Neves para dotar aquela região de estrutura mínima, com
asfaltamento de todas as estradas de nossa região, ainda vemos um
certo desalento das lideranças em função de alguns fatos.

O primeiro fato diz respeito não à felicidade mas, talvez, ao
desprazer de trabalhar junto ao Departamento de Águas e Energia do
Estado de Minas Gerais - DAE -, quando 52 Municípios dos Vales do
Jequitinhonha e Norte de Minas foram eletrificados, na década de 70.
Foi a última região do Estado a receber energia elétrica.

Quando fui Secretário Adjunto de Estado de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos, consegui com o então Presidente da Cemig,
Dr. Carlos Eloy, que fosse antecipada, de 2005 para 1995, a
duplicação do sistema elétrico para aquela região. Um investimento de
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R$260.000.000,00, à época. Com isso, foi possível implantar o
programa Luz para Todos.

Na última quinta feira, estive em Araçuaí para discutir o programa
Luz para Todos. Disse a eles que fomos a última região a receber
energia elétrica nas cidades e que também estamos sendo a última
região do Estado a receber o Luz para Todos. Além disso, fomos a
última região a receber estradas asfaltadas, sendo que, no Vale do
Mucuri, todas as estradas já foram concluídas, e, no Vale do
Jequitinhonha, estamos apenas começando. Isso me preocupa
porque o BDMG, que é um órgão sério e competente, mostra, neste
artigo que tenho aqui, que a equipe técnica do governo ainda não se
conscientizou de que a depressão existente no Norte de Minas e no
Nordeste mineiro não será resolvida pelo “laisser-faire, laisser-passer”,
mas será feita pela intervenção do Estado. O Estado tem de intervir.

O Presidente Lula falou muito sobre o Vale do Jequitinhonha e que
iria dar estímulos diferenciados, criando até uma instituição chamada
Território do Mucuri e uma outra de nome Mesovales, mas nenhuma
das duas funcionou. O governo do Estado também criou a Codevale,
que não podia e nem valia nada, tanto que foi extinta. Agora, criou-se
a Secretaria Especial do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e
do Mucuri, sendo que, no Jequitinhonha e no Mucuri, não está
acontecendo nada.

É preciso que a tecnocracia governamental possa ser sensibilizada,
e, se não o for, cabe a nós, parlamentares fazê-lo - a todos nós,
porque aqui não tem sequer um Deputado que é contra uma ajuda
para o desenvolvimento dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.
Todos se declaram sempre a favor, em função da depressão existente
naquela região.

Vivemos uma fase de estagnação econômica e de miséria social, e
não carecemos mais de esmolas. Precisamos sair desse ramerrão da
miséria, dessa situação indigna, mas não com o Bolsa-Família ou com
ações sociais apenas, com o leite que é distribuído pela Secretaria
Extraordinária dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha. Queremos
oportunidade de trabalho.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando fiz meu primeiro
pronunciamento aqui, disse que só existe uma saída para aquela
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região, que é a reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas, que foi
arrancada, na marra, em 1967, 1968, com base num decreto federal
que mandava erradicar ramais deficitários - era obra no Estado inteiro
e ainda incompleta, porque chegaria até Montes Claros.

Agora há pouco, conversava por telefone com a nossa
Superintendente Regional de Ensino, que estava preocupada com o
início das obras da UFMG. O Estado de Minas Gerais, por meio da
Secretária Vanessa Guimarães, já há três anos trabalha conosco.
Estamos conveniados com essa Universidade para instalar em Teófilo
Otôni quatro ou cinco cursos de nível superior, ajudando a criar
oportunidades de trabalho a partir da educação, profissionalizando as
pessoas. Lamentavelmente, até agora o projeto da obra, cujo dinheiro
existe, ainda não foi deflagrado.

Fazemos apelo, Sr. Presidente, para que os técnicos do governo, as
secretarias de Estado, os órgãos estaduais não usem apenas a
mística da poesia e da canção do Jequitinhonha. Se for preciso
cantar, eu canto; se for preciso recitar poesia, eu recito. Mas não
viveremos disso, e sim do desenvolvimento da nossa economia. Não
há condições de uma cidade-pólo como Teófilo Otôni viver
eternamente na base de 25 mil Bolsas-Famílias e da renda de
aposentados e pensionistas. A receita lá é apenas dos salários dos
funcionários da Prefeitura e do Estado, dos aposentados e
pensionistas federais e estaduais, além da renda gerada pelo Bolsa-
Família?

Precisamos de oportunidades. Não estou aqui para pedir que se
boicote uma região em detrimento de outra. Ao contrário, estou aqui
fazendo um apelo para que a burocracia do governo entenda, de uma
vez por todas, que os estudos feitos com base na poesia e na canção
do Jequitinhonha não resolverão o nosso problema. Não podemos
viver eternamente de esmolas. Apelo ao Governador Aécio Neves que
nos trate de forma diferenciada - na verdade, ele já está fazendo isso.
Não sou mal-agradecido. Está sendo realizado um volume muito
grande de obras na nossa região atualmente. De fato, é o maior
volume de obras da nossa história. No entanto, tudo isso vai parecer
perfumaria, bijuteria, maquiagem, se não resolvermos o problema da
fome, da miséria absoluta daquela região. Não queremos que tenham



356

pena de nós, mas que nos dêem a chance de trabalhar e produzir.
No início do primeiro mandato do Governador, foi planejado um pólo

silvicultor para essa região, além de uma série de empreendimentos
na área da economia. Estamos começando o primeiro mandato do
Governador, e não temos projeção mais objetiva do que foi proposto.
O nosso apelo é que não fiquemos parados esperando que as coisas
aconteçam. É preciso provocá-las.

O meu discurso neste dia é para que a tecnoburocracia
governamental entenda, de uma vez por todas, que não se faz
desenvolvimento integrado no Estado se não tratar diferentemente as
regiões mais deprimidas. O Nordeste e o Norte de Minas precisam de
dignidade, de capacidade de organizar sua própria economia e de
crescer para depender menos dos governos estadual e federal. Não
precisamos apenas do ICMS Solidário, mas de ações na área
econômica.

Sr. Presidente, esse é o meu apelo. Dirijo-me à nossa Vereadora
Mila para que fique tranqüila, pois o governo do Estado já realizou o
convênio com a UFMG.

A obra será construída pelo governo do Estado. Instalaremos vários
cursos da UFMG em Teófilo Otôni, além dos 33 cursos superiores já
existentes da Unipac, do Instituto Doctum, Iesfato, que já implantamos
quando fui Prefeito dessa cidade; além da Universidade Federal de
Diamantina, que já está instalando seu “campus” e possui alguns
cursos, conforme o acordo que fizemos com a Reitora Mirele quando
ainda era Prefeito de Teófilo Otôni.

Estamos trabalhando e queremos que prestem atenção no que
estou dizendo: sozinho não consigo nada, preciso dos companheiros
da Assembléia. Infelizmente, sou o único Deputado de Campanário
até a divisa da Bahia, na direção da BR-116 e à direita do mapa,
desse grande buraco que é o Nordeste mineiro, sem a proteção de
mais parlamentares.

Portanto, faço um apelo ao Sr. Presidente e aos vários
companheiros para que sejam sensíveis a essa nossa luta em defesa
da região mais pobre de Minas Gerais, que não quer esmolas, mas
sim condições de trabalhar para ajudar Minas a crescer.

 * - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, querido povo de Minas
Gerais, queridos telespectadores da TV Assembléia, colegas
Deputados e Deputadas, servidores da Casa e público presente, mais
uma vez o jornal “Estado de Minas”, o grande jornal dos mineiros,
presta um grande serviço à democracia e à memória histórica do
nosso povo.

Na edição de domingo, 3/6/2007, no caderno de política, fez publicar
importante matéria intitulada “Militância e ideal de liberdade -
movimento estudantil foi divisor de águas na luta pela abertura no final
dos anos 70”, que relembra a tentativa de realização do 3º Encontro
Nacional dos Estudantes - ENE -, em 4/6/77, na Faculdade de
Medicina da UFMG, em Belo Horizonte, que completou ontem 30
anos.

Conforme relata a reportagem, o 3º ENE tinha como objetivo iniciar a
reorganização da UNE. A entidade tinha sido dissolvida em 1968, e,
desde 1974, em encontro no Rio de Janeiro, o movimento estudantil
articulava a ressurreição da UNE. Foram criadas as comissões Pró-
UNE e realizados outros dois encontros nacionais na USP e na
Universidade Federal de São Carlos, onde ficou definido que o evento
seria realizado na Capital mineira.

Naquele momento, o movimento estudantil estava em ascendência.
Em 1976 ocorreu a primeira eleição do DCE da UFMG depois de
1968. Em maio de 1977, estudantes foram presos no ABC paulista,
durante panfletagem de convocação para as comemorações de 1º de
maio, o que desencadeou uma série de protestos em todo o País, o
maior deles com a presença de 10 mil pessoas, no Largo São
Francisco, em São Paulo. Na UFMG também foi feito ato de protesto.

O 3º ENE foi impedido de ser realizado pela ditadura militar e
registrou muita violência e o saldo de 1.200 prisões aproximadamente.
A movimentação deixou o Centro de Belo Horizonte sitiado, o
comércio fechado e a população parada, assistindo à resistência



358

pacífica dos universitários ao regime militar.
Enquanto a Faculdade de Medicina era mantida sob cerco policial,

centenas de estudantes se aglomeravam no entorno do “campus”. A
dispersão foi realizada com violência. Os universitários buscaram
abrigo nas Igrejas da Boa Viagem e de São José. Os párocos
Bartolomeu Spinoli e Paulo Rigório tentaram negociar a saída dos
estudantes das igrejas, e a polícia informou que não efetuaria prisões.
A promessa não foi cumprida. A faculdade foi invadida, e os
estudantes começaram a deixar o local num corredor polonês. Em
grupos de cinco, eles deixaram o prédio abraçados e cantando
músicas de Geraldo Vandré e Chico Buarque.

Em setembro de 1977, em São Paulo, foi realizado de fato o 3º ENE,
mais uma vez com repressão policial e invasão do “campus” da PUC.
Mas, dois anos depois, em Salvador, a UNE voltou a funcionar.

É importante registrar que a matéria do jornal “Estado de Minas” faz
uma menção honrosa ao Governador do Estado à época, nosso
querido e saudoso Aureliano Chaves de Mendonça. Procurou intervir,
a fim de impedir que a ditadura militar prendesse os estudantes, mas,
infelizmente, não obteve êxito. Essa importante matéria do “Estado de
Minas” vem num momento fundamental porque, no dia 7/6/2007,
nessa mesma Faculdade de Medicina, a nossa gloriosa União
Estadual dos Estudantes - UEE - começa a realizar o seu congresso,
em que receberá alunos das faculdades de todo o Estado de Minas
Gerais. No mês de julho deste ano, a gloriosa UNE realizará o seu 50º
congresso, justamente no ano em que completa 70 anos.

O movimento estudantil não começou a existir em nosso país com a
criação da UNE, mas é fato que sua fundação representou um marco
não apenas para a organização dos estudantes, mas também para a
história do Brasil.

Na década de 30 do século passado caíam as oligarquias arcaicas e
emergiam as novas lideranças políticas que queriam um país
desenvolvido, industrializado e soberano. Muitas mudanças ocorreram
logo após a Revolução de 1930. Nesse período a educação ganhava
importância e assumia papel preponderante no esforço nacional pelo
desenvolvimento.

Em 1930 é criado o Ministério da Educação, e é também nesse
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período que começam a ser constituídas as universidades brasileiras.
Em meio a tudo isso, diversas organizações sociais (de intelectuais,
juristas, políticos, filósofos, escritores e estudantes) começam a
nascer.

A UNE, fundada em 1937, é fruto desse processo histórico e, desde
o início, propôs-se a jogar papel maior que apenas o de representar
os interesses imediatos dos estudantes. A primeira geração de
dirigentes da UNE participou ativamente da edificação do novo Brasil
que então florescia. Como hoje, a UNE queria educação para todos,
mas também um Brasil mais democrático, soberano e desenvolvido.

Nestes 70 anos de trajetória, a UNE nunca deixou de participar dos
momentos marcantes da história do Brasil. Em todas essas décadas
defendeu a democracia e o desenvolvimento nacional através de
campanhas e iniciativas imbuídas de um forte sentimento de
brasilidade. Nas décadas de 40 e 50 combateu o nazi-fascismo e, por
meio da campanha “O petróleo é nosso!”, lutou pela criação da
Petrobras.

Já na década de 60, a UNE ampliaria a sua influência na política
brasileira. Batalhou na campanha da legalidade, que garantiu a posse
de João Goulart logo após a renúncia de Jânio Quadros; disputou a
elaboração da Lei de Diretrizes e Bases - LDB - da educação de 1961
e, mesmo derrotada pelos conservadores, não abandonou o desejo de
tornar a universidade peça fundamental para o desenvolvimento do
País.

Foi também a UNE que, em 1963, apresentou, pela primeira vez, a
bandeira de uma ampla reforma universitária. Essa campanha só foi
interrompida pelo golpe militar de 1964, que escolheu a entidade
como um de seus principais alvos, invadindo sua sede e incendiando
o prédio da praia do Flamengo já no primeiro dia do golpe.

Hoje a entidade maior dos estudantes brasileiros completa 70 anos,
e muito ainda precisa ser contado. O resgate de toda essa história já
vem sendo feito por meio do Projeto Memória do Movimento
Estudantil. Após ter recolhido inúmeras doações oriundas de acervos
pessoais espalhados pelo Brasil, o Projeto Memória do Movimento
Estudantil entra agora em sua fase final, tendo como objetivo construir
o Centro de Estudos Honestino Guimarães - CEHOG -, que, entre



360

outras missões, ficará responsável pelo trabalho de resgate da
memória do movimento estudantil - Honestino Guimarães foi
Presidente da UNE, seqüestrado e assassinado pela ditadura militar
no “campus” da UNB. Neste ano, o projeto toma maior relevo em face
das comemorações dos 70 anos da UNE, que tiveram início na 5ª
Bienal de Arte, Ciência e Cultura, em janeiro deste ano, no Rio de
Janeiro.

Durante seus 70 anos de existência, uma data marca
profundamente sua história: trata-se do ano de 1964. Em 31 de
março, tinha início a ditadura militar no Brasil, por meio de um golpe
promovido pela direita brasileira. O primeiro alvo? A sede da União
Nacional dos Estudantes, que ficava na praia do Flamengo, 132, no
Rio de Janeiro. O prédio, situado naquele endereço, seria incendiado
na madrugada do dia 1º/4/64. Assim começava, em pleno dia da
mentira, um período de perseguições, torturas e perda de direitos
democráticos.

Mesmo sem sua sede, sendo as lideranças estudantis perseguidas e
tratadas como bandidos, a UNE sobreviveu e lutou bravamente contra
a ditadura. Passadas mais de quatro décadas, no dia 1º/2/2007,
durante o encerramento da 5ª Bienal, a UNE retomou o terreno de sua
antiga sede, em uma atitude heróica cercada de amplo apoio popular
e com a presença de lideranças históricas do movimento estudantil e
de ativistas do nosso tempo.

A UNE voltou para casa e, com isso, reacendeu a chama da unidade
mais ampla, fonte da força dos estudantes brasileiros. Após a grande
vitória, que foi a retomada do terreno da praia do Flamengo, novos
desafios se colocam, em especial o de reerguer a sede histórica da
UNE. Centenas de personalidades apóiam essa iniciativa. A nova
sede se tornará um importante centro de cultura e memória do
movimento estudantil, num projeto assinado por ninguém menos que
o arquiteto Oscar Niemeyer.

Para coroar essa conquista, será realizado agora, em julho deste
ano, o 50º Congresso da UNE. O congresso é um dos eventos mais
democráticos do Brasil. Aprovado no último Conselho Nacional de
Entidades de Bases da entidade que reúne os diretórios e os centros
acadêmicos de todo o País, o novo formato de eleição de delegados
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por universidade, através de chapas, vai impulsionar ainda mais a
mobilização e a organização dos estudantes brasileiros. Além da
importância de equacionar o número de participantes do Congresso, o
novo método de eleição ficou ainda mais representativo e
participativo, pois as universidades se envolvem de maneira mais
profunda no debate sobre os rumos da entidade, fazendo ainda mais
vivo e pulsante o processo do congresso.

O novo método de eleição dos delegados possibilita um grande
debate em toda a universidade sobre as propostas a serem levadas
ao congresso da União Nacional dos Estudantes, criando um espaço
mais amplo para a polêmica e troca de idéias, com as chapas
apresentando de modo aberto, para todos os estudantes, suas visões
sobre os caminhos da União Nacional dos Estudantes.

Tive a honra e a felicidade de um dia fazer parte da diretoria da
gloriosa União Nacional dos Estudantes e quero convidar o conjunto
dos universitários mineiros para debater, no seio de sua entidade de
base, dentro da universidade - o congresso da União Nacional dos
Estudantes. Assim, mais uma vez, eles poderão dar uma importante
contribuição, levando suas idéias avançadas e democráticas em
defesa da escola pública de qualidade e de mais vagas para os
estudantes, a fim de que nosso país possa desenvolver-se com
investimentos na educação e desenvolvimento tecnológico. Queremos
todos os estudantes no congresso da União Nacional dos Estudantes.
Viva a União Nacional dos Estudantes por seus 70 anos, que serão
comemorados neste ano. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, e todos que nos acompanham nesta Casa e pela TV
Assembléia, inicialmente queria, na linha de raciocínio desenvolvida
pelo nobre colega, Deputado Carlin Moura, manifestar também nosso
apreço, reconhecimento e, ao mesmo tempo, nossas preocupações
com todo o movimento estudantil e toda a sua história, naturalmente
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recheada de glórias, de momentos da mais relevante cidadania e de
lutas.

Tive oportunidade, Deputado Carlin Moura, de participar de alguns
deles, ainda adolescente, no grêmio estudantil da nossa Escola
Estadual Ordem e Progresso, aqui em Belo Horizonte. Depois, como
membro do Diretório Acadêmico da Escola de Veterinária da UFMG e
como membro do DCE da UFMG, participei de diversos congressos
da UNE, ainda no final do regime militar, em períodos em que
tínhamos todo o tipo de opressão e dificuldades, até para nos
reunirmos.

Se por um lado temos uma história, como disse, recheada de
conquistas e lutas, acredito que é hora de refletirmos sobre os
caminhos do movimento estudantil e sobre uma maneira de estimular
o jovem a participar, debater, discutir, até porque esse é um processo
do aprendizado do exercício da cidadania. Isso começa na escola, e,
para nossa tristeza, verificamos que, em boa parte delas e das
universidades e faculdades, o movimento tem definhado, tem-se
acomodado, principalmente em escolas privadas, onde talvez se
fizesse mais necessário.

Digo isso em razão dos resultados da última avaliação feita pelo
Ministério da Educação, pelo Enade, em que se observou com
clareza... Apesar de ainda haver graves deficiências no ensino
público, e a maior delas, no meu entender, é a ausência de uma
universalização, da possibilidade de acesso a todos, principalmente
ao mais pobre, que enfrenta dificuldades. Estudei, do primário à
universidade, em escola pública. E não foi por mera opção, foi por
necessidade mesmo, não havia a menor chance de a minha família
pagar nem sequer um cursinho. Só passei no segundo vestibular
porque, literalmente, estudei e, com muito esforço pessoal, consegui
ser aprovado na UFMG, depois de muita luta. Portanto sei que,
realmente, uma das grandes falhas no sistema educacional é a
ausência de oportunidade para os nossos jovens em escolas públicas.

Se por um lado isso é um problema, não é menor o problema que
temos hoje: o de ver crescer um ensino de péssima qualidade nas
escolas particulares de nível superior. Isso não pode ser mais
escondido, ou seja, não se pode mais “tapar o sol com a peneira”. A
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indústria do diploma virou uma vergonha no Brasil. O Prof. Aluísio
Pimenta diz, com freqüência, que se abre uma faculdade, um curso
superior, no Brasil, com mais facilidade do que se abre um açougue
na esquina ou um pequeno estabelecimento comercial. Este, pelo
menos, submete-se às exigências da Vigilância Sanitária, e um
estabelecimento de nível superior hoje é uma profusão de papéis, com
uma enganação que salta aos olhos. O resultado disso é vermos
dezenas e centenas de escolas de nível superior em que a qualidade
do ensino é péssima, em que o único objetivo é ganhar dinheiro, fazer
comércio com o ensino superior.

É claro que não estou generalizando nem fazendo apologia do
combate ao ensino privado. Não há, absolutamente, esse pensamento
da minha parte. Entendo que vivemos em uma sociedade livre.
Defendo esse princípio e acredito que é saudável termos a iniciativa
privada também participando da oferta de Ensino Superior, mas com
qualidade.

É isso que venho defendendo. Já fiz correspondência ao Ministério
da Educação, ao Senado e à Câmara dos Deputados, no sentido de
que já é hora de, no Brasil, haver uma agência reguladora da
qualidade do Ensino Superior. Há agência reguladora para energia
elétrica, a Aneel; para água, a Agência Nacional de Águas - ANA -; e
para telecomunicações. Há o controle público para uma série de
ações que vão desde o campo da segurança nacional até as
atividades privadas de mineração, energia elétrica, petróleo. São
todas importantes, necessárias, sim. Mas e o saber? E o
conhecimento? E a informação que será dada a um jovem? Ela deve
ser feita sem nenhuma responsabilidade? Mais uma vez, alerto que
não estou falando de censura, de controle da liberdade de informação.
Estou falando de controle de qualidade. É preciso ter controle de
qualidade em relação ao ensino. Não basta fazermos uma prova de
dois em dois anos para apenas dizer: “De fato, essa turma está saindo
da faculdade, mas não sabe nada”. Não chega a 3 em 10. Em uma
prova de conhecimentos gerais, o resultado não chega a 30%. Então,
isso é motivo de preocupação. O movimento estudantil deve estar
atento a isso. Às vezes, sacrifica-se a família ou a si mesmo para
pagar uma faculdade, e não se organiza para cobrar dela a qualidade
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e a responsabilidade pelo que está ensinando. Talvez, ninguém
melhor que os nossos jovens para levantar essa bandeira.
Obviamente, a responsabilidade é do governo federal. Não se pode
sair por aí fazendo uma lei em cada Estado ou em cada Município
para dizer como funcionará o Ensino Superior no Brasil. A legislação
federal é que regulamenta. Portanto o nosso Congresso deve estar
atento.

Gostaria, Sr. Presidente, de manifestar, nesta tarde, minha
preocupação com esta data, que deve reunir toda a humanidade: Dia
Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia.

O assunto parece velho, mas não passa de pouco mais de três
décadas. Em 1972, em Estocolmo, nasceu, talvez, essa preocupação
com a questão ecológica, ou seja, o debate sobre a ecologia.
Estabeleceu-se, a partir daquela conferência mundial, que
deveríamos, insisto, não comemorar o Dia do Meio Ambiente, mas
manifestar a preocupação e o compromisso com o meio ambiente
nesse dia. Temos algumas coisas a comemorar, claro. Houve
avanços, especialmente no Brasil. A partir da Constituição de 1988,
houve toda uma profusão de leis regulamentando as questões
ambientais. Houve avanços na participação da sociedade, no
surgimento de ONGs, nos conselhos municipais. Integrei o primeiro
Conselho de Defesa do Meio Ambiente, em Divinópolis, em 1984,
salvo engano. Antes mesmo da Constituição de 1988, já tínhamos a
legislação que criava os conselhos municipais. Na época, participei de
uma fantástica discussão sobre a lei de uso e ocupação do solo. Até
aquele momento, nem sonhava enveredar pelo caminho da política.
Era líder sindical, Presidente do sindicato rural em Divinópolis e
começava a me preocupar com as questões ambientais. Hoje, mais
do que nunca, preocupo-me.

No dia reservado para refletirmos sobre meio ambiente, acredito que
temos muito mais o que fazer. Se, por um lado, houve avanço, foi
maior ainda a depredação pela cultura do consumismo. Vivemos
numa sociedade extremamente consumista. Não farei apologia do
naturismo no sentido de abolirmos todas as tecnologias, todas as
formas que o ser humano desenvolveu buscando ter melhor qualidade
de vida.
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Precisamos usar todo o conhecimento para termos o
desenvolvimento sustentável, algo, aliás, de que se fala há pouco
mais de duas décadas. Não foi em Estocolmo, mas recentemente, que
se começou a falar em desenvolvimento sustentável. Algo fácil de se
imaginar. É você compreender que é absolutamente razoável que
você queira ter melhor qualidade de vida, uma casa confortável, um
meio de transporte ágil e seguro, um ambiente que lhe ofereça
conforto, tudo isso respeitando o que é a origem da vida: a natureza,
nossas  águas,  nossas nascentes, nossas árvores, nossa fauna e
flora - das mais diversificadas de todo o planeta -, nosso ar e,
principalmente, respeitarmo-nos, respeitando nosso próximo.

Aí, vem a poluição que o ser humano faz até na convivência do dia-
a-dia, de maneira agressiva, a poluição sonora, o desrespeito ao
próximo. Nós, que vivemos cada dia mais próximos fisicamente e, às
vezes, tão distantes do interior do nosso irmão, do nosso semelhante.
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, sem dúvida é hora de
refletirmos sobre o que podemos fazer para viver melhor, mas com
qualidade de vida, compreendendo que a mãe natureza está sempre a
nos dar alguma coisa, mas precisamos retribuir com respeito.

No início desta legislatura, com a alegria de voltar para cumprir este
segundo mandato, fiz uma proposta que foi aprovada nas Comissões
de Administração Pública, de Meio Ambiente e no Plenário. Já está na
mãos do Presidente, que assumiu o compromisso de colocá-la em
prática. E qual é a proposta? A realização, ainda neste semestre, de
preferência em junho, de um seminário para debatermos
licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável.

Trata-se de duas situações que não podem conviver em confronto
quase belicoso, como se fossem antagônicas. Licenciamento
ambiental é essencial, não pode ser visto como um entrave ou algo
negativo pelo setor produtivo, empresários e cidadãos que desejam
construir uma casa ou um negócio no meio rural ou urbano, enfim, por
quem deseja o desenvolvimento. O licenciamento ambiental é
mecanismo de uma sociedade que assume um compromisso com o
meio ambiente, que precisa ser respeitado e valorizado.

Por outro lado, ele não pode ser conduzido por pessoas que vejam o
desenvolvimento como a praga do século, como algo que veio para
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destruir o Planeta. Não pode ser conduzido por pessoas que vêem o
setor produtivo como inimigo. Esses confrontos estão ocorrendo.
Infelizmente, de um lado e de outro, temos nos deparado com
pessoas que não têm a capacidade de compreender que essas duas
questões fazem parte do mesmo tema e do mesmo Planeta.
Licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável devem
conviver harmoniosamente.

Precisamos rever toda a legislação ambiental produzida no Brasil e
em Minas Gerais. Precisamos avaliar como está o funcionamento dos
órgãos encarregados de executar as políticas de licenciamento - IEF,
Feam, Copam. Como está o aparelhamento? Qual a sua agilidade?
Que critérios adotam? Precisamos nos reunir com a Fiemg, Faemg,
diversos segmentos organizados da sociedade e do setor produtivo,
bem como com os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores,
a fim de discutir o modelo de desenvolvimento que queremos. Como
queremos que nossa empresa cresça, gere empregos e renda e
conviva com o meio ambiente, respeitando-o? Isso é possível, mas
não pode ser feito com radicalismo e antagonismo, como se fossem
coisas que devessem brigar entre si. Vejo reuniões na área ambiental
em que as pessoas se comportam como gladiadores.

É preciso compreender, de uma vez por todas, que vivemos em um
só planeta, que é o mesmo para os ambientalistas e para os agentes
produtores da economia. É preciso que haja uma só linguagem de
respeito ao meio ambiente, e a compreensão de que gerar emprego é
fundamental para que o meio ambiente esteja em harmonia. Os seres
humanos não podem ser vistos como nefastos nessa história. O ser
humano é alguém que também merece atenção na hora de discutir o
meio ambiente, e não podemos ter nem o ser humano destruindo a
natureza, nem os apologistas de uma natureza intocável impedindo o
ser humano de desenvolver as atividades essenciais à sua vida.
Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
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convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia 6, 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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 89/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues) na forma do Substitutivo nº 1. Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Paulo Cesar, que
conclui pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 533/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Luiz Tadeu Leite.
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 604/2007 (relator:
Deputado Luiz Tadeu Leite) e 746/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 507, 543 e 544/2007. 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
Sargento Rodrigues, em que pede seja realizada reunião para, em
audiência pública, se debaterem o furto e o roubo de veículos no
Estado de Minas Gerais, a participação de receptadores e quadrilhas
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especializadas em desmonte de veículos e revenda de peças no
Estado de Minas Gerais, bem como se debater o Projeto de Lei nº
429/2007 que disciplina o funcionamento de estabelecimentos
comerciais de desmonte de veículos automotores e dá outras
providências; e Hely Tarqüínio em que solicita seja realizada reunião
no Município de Carmo do Paranaíba, para, em audiência pública, se
debater a situação da segurança pública e dos menores infratores
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, 30 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 606/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o
Município de Campina Verde ao Distrito de Honorópolis.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 606/2007 pretende 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.

Nascido na região de Limeira, Município de Campina Verde, João
Nunes da Silva era um homem sábio por natureza. Produtor rural,
tirou da terra o sustento de sua família, concretizando o sonho de
formação profissional de seus filhos.

Conhecedor do valor de uma rodovia para escoar a produção de
frutas, empreendeu esforços para que o trecho entre Campina Verde
e Honorópolis fosse asfaltado, mas, desaparecido em 2006, não pode
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ver o sonho concretizado. Em vista disso, a homenagem que se
pretende fazer-lhe por intermédio deste projeto.

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

606/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 818/2007
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 a Associação Comunitária das Mulheres
e Moradores do Bairro Oitis, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 818/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária das Mulheres e Moradores do Bairro Oitis,
com sede no Município de Contagem, que tem por finalidade a defesa
dos interesses da comunidade. Além disso, desenvolve atividades de
caráter beneficente em favor das mulheres, dos idosos, das crianças e
dos adolescentes carentes.

No cumprimento de seu propósito estatutário, promove palestras
educativas, cursos intensivos de cunho profissionalizante e, em
especial, de capacitação de educadores sociais para que possam lidar
com pessoas portadoras de necessidades especiais.

Por 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

818/2007, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 990/2007
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 990/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Monte Verde, com sede no Município de
Camanducaia, entidade que destina donativos ou quaisquer bens e
valores por ela obtidos às suas obras assistenciais.

De acordo com suas possibilidades, administra e mantém hospital,
sanatório, ambulatórios, creches e asilos, onde presta serviços
gratuitos à população carente.

Sendo instituição de natureza essencialmente assistencial e
filantrópica, ela é merecedora do título de utilidade pública.

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

990/2007, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.011/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 1.011/2007
visa declarar de utilidade pública a Associação Educacional, com sede
no Município de Araxá.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/5/2007, 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.
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Fundamentação
A Associação Educacional, com sede no Município de Araxá é uma

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 § 3º do art. 12 de seu estatuto dispõe que os membros
da diretoria e do conselho fiscal não receberão pagamento pelos
serviços prestados, e o art. 29 determina que, dissolvida a instituição,
seu patrimônio será doado a uma associação 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
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.011/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.012/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de
São João do Oriente, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.012/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Rádio Comunitária de São João do Oriente, que tem
como finalidade produzir programas culturais, educativos e
informativos de interesse da comunidade local.

Dessa maneira, presta serviços de utilidade pública, estimula a
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prática do lazer e da cultura, promovendo o melhor convívio social,
contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e
radialistas e promove a divulgação dos valores éticos indispensáveis à
organização da sociedade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.012/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.075/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.075/2007, de autoria do Deputado Eros
Biondini, tem por escopo seja instituído o Dia Estadual de Defesa da
Família.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 18/5/2007 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 1.075/2007 tem por finalidade instituir o Dia

Estadual de Defesa da Família, a ser celebrado anualmente em 15 de
maio.

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 entre as de iniciativa privativa da União
ou do Município, infere-se que cabe ao Estado legislar sobre o
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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 à matéria 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.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.075/2007.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 20/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem nº 34/2007, o Governador do Estado

encaminhou o projeto de lei complementar em epígrafe, que “dispõe
sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007, a proposição foi
distribuída às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 192, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Passamos, agora, à análise do mérito da proposição.
Fundamentação

Amparado na previsão constitucional que permite a adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos servidores públicos civis que exerçam atividades de risco, nos
termos do art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República, com a
redação dada pela Emenda à Constituição nº 47, de 5/7/2005, e
reconhecendo a necessidade de legislação infraconstitucional para a
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concessão do direito ali previsto, o Governador do Estado pretende
dispor sobre a aposentadoria dos servidores policiais civis.

Para tanto, a proposição em análise estabelece que “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”.
Estabelece, ainda, que “o servidor policial civil será aposentado
voluntariamente, independentemente da idade, após 30 anos de
contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial”.

Finalmente, determina que “os proventos do policial civil aposentado
nos termos da 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”.

No exame preliminar da proposição, foi aprovado o Substitutivo nº 1,
com o intuito de disciplinar a matéria em conformidade com a Lei
Complementar nº 84, de 25/7/2005, que modifica a estrutura das
carreiras policiais civis, cria a carreira de Agente de Polícia, cria
cargos no Quadro de Pessoal da Polícia Civil e dá outras
providências. Dessa maneira, pretende-se que os objetivos traçados
na proposição em análise sejam incorporados à citada lei.

A Lei Complementar nº 84, de 2005, no seu art. 5º, estabelece que
as atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as
carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado,
têm natureza especial e caráter técnico-científico derivado da
aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e
naturalísticas e que o exercício dessas atribuições é incompatível com
qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na
legislação.

É sabido que o Chefe do Executivo tem buscado o reconhecimento
do trabalho desempenhado pelas corporações, militares e civis, em
virtude da relevância e peculiaridade das suas atividades, mormente
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por fazerem a segurança pública do Estado. A reestruturação das
carreiras por meio da mencionada Lei Complementar nº 84 é um
demonstrativo disso. Outrossim, a instituição de uma política
remuneratória diferenciada é uma das metas que o governo mineiro
tem perseguido, sem, contudo, desconsiderar as condições
financeiras do Estado.

Assim, em face do reconhecimento da importância das atividades
desempenhadas pelo servidor policial civil, bem como dos riscos delas
decorrentes, porquanto se apresentam constantes e permanentes, na
defesa da paz social, objetiva-se outorgar a essa categoria de
servidores aposentadoria especial, com base no inciso II do § 4º do
art. 40 da Constituição Federal.

Finalmente, é importante destacar que estudos sobre a atividade do
policial civil a reconhecem como uma das mais estressantes, por ser
uma atividade de risco, muitas vezes gerando limitações físicas e
mentais, razão pela qual reconhecemos o caráter relevante e urgente
da proposição em exame.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
20/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente  e relator - Weliton Prado - Chico

Uejo - Ademir Lucas - Inácio Franco - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 201/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.420/2004, a requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Jr., tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Esmeraldas o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 201/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Esmeraldas imóvel urbano,
situado na Rua Quintiliano José da Silva, naquele Município, com área
de 492m², e registrado sob o nº 6.261, a fls. 37 do Livro 3-H, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Esmeraldas.

O imóvel foi doado ao Estado pelo Município de Esmeraldas, nos
termos da Lei Municipal nº 339, de 1963, com a condição de que se
destinaria à construção do prédio para a cadeia pública.

A proposição em análise deve observar o disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que subordinam a alienação de bens da administração pública à
prévia autorização legislativa e à existência de interesse público
devidamente justificado.

Cabe esclarecer, que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, na legislatura anterior, manifestou-se de forma contrária à
pretendida alienação, tendo em vista que a Polícia Civil do Estado,
órgão ao qual o imóvel está vinculado, possui interesse na sua
utilização.

É importante notar que a proposição é de caráter meramente
autorizativo, e de outra maneira não poderia ser, pois trata de um ato
reservado privativamente ao Governador, uma vez que o art. 90,
inciso XIV, da Constituição mineira, a ele atribui a competência
privativa de dispor sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada.

Tendo em vista essas considerações, julgamos não ser razoável dar
prosseguimento à tramitação da proposição nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 201/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely
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Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 261/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 das técnicas de engenharia genética e liberação
no meio ambiente de Organismos Geneticamente Modificados -
OGMs - no Estado de Minas Gerais.

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.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de 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 objetivo do projeto em tela é estabelecer normas de segurança e

de fiscalização para os OGMs, conhecidos como transgênicos, no
Estado de Minas Gerais. 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.

A Comissão de Constituição e Justiça, após análise da proposição,
argumenta que a União confere uma importância fundamental ao
controle das práticas e técnicas de engenharia genética aplicáveis ao
ser humano, aos animais e às plantas, bem como ao meio ambiente,
consubstanciada na Lei Federal nº 11.105, de 2005. No entender
dessa Comissão, o projeto é incompatível com a legislação federal no
que tange ao exercício do poder de polícia em matéria ambiental e de
saúde pública. Além disso, sustentou que o projeto invade
competência privativa do Governador do Estado, estabelecida no
inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, ao prever a criação de
órgão – o Conselho Estadual de Bioética, ao qual caberia conhecer e
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emitir parecer sobre projetos envolvendo OGMs – e determinar as
Secretarias de Estado afetas ao assunto. Assim, objetivando sanar
essas irregularidades, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais ressaltou a
duplicidade de competência afirmada pela Comissão de Constituição
e Justiça, salientando no seu parecer que a lei federal é uma norma
geral de aplicação compulsória a todos os entes federados. Atestou
ainda que a Lei Federal nº 11.105, de 2005, conquanto tenha
dispensado tratamento simplificado à pesquisa com OGMs, não
descuidou do princípio da precaução, que deve sempre ser observado
nas questões ambientais.

Este relator concorda com as alterações realizadas no projeto a
partir da apresentação do Substitutivo nº 1, que visa a aprimorá-lo
tecnicamente.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbice à aprovação
da proposição, uma vez que não acarreta despesa para os cofres
públicos.

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

261/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 328/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 328/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.784/2005,
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 39 da Lei nº 11.404, de 25/1/94, que
contém normas de execução penal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, a matéria foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno, a
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proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposta de lei em exame prevê que no ato de contratação de

obras e serviços pela administração pública direta ou indireta do
Estado serão reservadas vagas, até o limite de 10% do total das
vagas existentes, para apenados, dando-se preferência aos que
cumprem pena na localidade em que se desenvolva a atividade
contratada.

Além da necessidade de se oferecerem condições laborais ao
apenado, para tirá-lo da ociosidade prisional, o trabalho é uma das
condições para progressão do regime de cumprimento de pena, como
determina a Lei de Execuções Penais - Lei Federal nº 7.210, de 1984.

A proposta sofreu alterações quando apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que, por meio do Substitutivo nº 1, trocou a
denominação “apenado” por “sentenciado” e estendeu a reserva de
vagas aos ex-presidiários.

Em que pese ao mérito do substitutivo, que visa a proporcionar
oportunidade de trabalho ao sentenciado e ao ex-presidiário,
apontando-lhes um horizonte para a reinserção social, atualmente as
condições de empregabilidade para as demais pessoas estão muito
difíceis. Chefes de família têm ficado anos aguardando uma
oportunidade de emprego, o que também é um problema social da
mais alta gravidade e não raro tem levado pessoas desempregadas
ao cometimento de delitos na busca do sustento para suas famílias.

Diante de tal situação, sugerimos alteração no percentual da reserva
de vagas para os sentenciados, para que não se venha a agravar o
problema do desemprego para os trabalhadores livres.

Outra alteração que se faz necessária diz respeito à supressão da
destinação da reserva de vagas a ex-presidiários, pois, se a
mantivéssemos, estaríamos em profunda contradição com o nosso
argumento da difícil empregabilidade do trabalhador em geral, ao
estender a mencionada reserva a uma categoria que não a da
proposta original.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº



380

328/2007 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir ap resentado, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dá nova redação ao § 3º do art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, que contém normas de execução penal, acrescenta o
§ 4º ao mesmo artigo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3º do art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do
seguinte § 4º:

“Art. 39 - (...)
§ 3º - Na contratação de obras e de serviços pela administração

pública direta ou indireta do Estado, serão reservados para
sentenciados 5% (cinco por cento) do total das vagas existentes.

§ 4º - Para os fins do disposto no § 3º deste artigo, terão preferência
os sentenciados que cumprem pena na localidade em que se
desenvolva a atividade contratada.”.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Délio Malheiros - Gilberto

Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 351/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Doutor Viana, “dispõe
sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro por parte dos
estacionamentos no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
nº 1.

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
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A proposta em tela obriga os estacionamentos públicos e privados a
constituírem apólice de seguro contra danos aos automóveis sob sua
guarda.

Observa-se que o projeto foi aprimorado na Comissão de
Constituição de Justiça, por meio do Substitutivo nº 1. Assim, se
ampliou a abrangência da proposta, a qual passou a contemplar,
também, o furto e o roubo dos veículos que se encontrarem nos pátios
dos fornecedores desses serviços.

O mencionado substitutivo reporta à Lei nº 8.078, de 11/9/90, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no tocante às
penalidades a que ficarão sujeitos os estabelecimentos que não
cumprirem as disposições da norma.

Constata-se que a adoção das medidas propostas vai ao encontro
dos interesses dos consumidores, que ficarão mais bem protegidos
quando estacionarem seus veículos nos pátios próprios dos “shopping
centers”, lojas e supermercados.

A verdade é que tem ocorrido um significativo número de furtos de
veículos nesses locais, e o proprietário do automóvel é obrigado a
tomar medidas judiciais contra o estacionamento para se ressarcir dos
prejuízos sofridos em processos que, lamentavelmente, se arrastam
por anos a fio.

Conforme enfatizado pelo relator da matéria na Comissão que
avaliou a constitucionalidade da proposta, o Superior Tribunal de
Justiça já editou súmula reconhecendo a responsabilidade da
empresa pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu
estacionamento, o que nos leva a afirmar que a garantia securitária
traz benefícios tanto para o consumidor quanto para o fornecedor do
serviço.

Recentemente, a imprensa mineira veiculou notícia acerca da edição
de lei municipal, na Capital mineira, que obriga a constituição de
apólice de seguro para garantir a segurança dos veículos
estacionados em vias de tráfego, mediante cobrança de preço público,
o que não deixa de ser um indicativo de que se trata de um tema
atual, sendo oportuna, portanto, a proposta.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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351/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas, relator - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 354/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 375/2003, dispõe
sobre instalações sanitárias para uso gratuito de passageiros em
estações rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.

Publicada, a proposição foi encaminhada 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, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em comento tramitou nesta Casa na legislatura passada,

oportunidade em que esta Comissão analisou a matéria sob o crivo da
conveniência, da oportunidade e da utilidade da providência impositiva
nela prevista. Destarte, passamos a reproduzir, nesta peça opinativa,
a argumentação apresentada na ocasião.

Há muito tempo os usuários do serviço de transporte intermunicipal
de passageiros reivindicam melhores condições de atendimento nos
terminais rodoviários e pontos de parada. A não-existência de
instalações sanitárias de uso gratuito obriga os usuários a se
submeterem a situações humilhantes, causando-lhes desnecessários
constrangimentos.

Em Belo Horizonte, por exemplo, o Terminal Rodoviário Governador
Israel Pinheiro - Tergip - não conta sequer com instalações sanitárias
na plataforma de embarque. Para utilização do único banheiro ali
existente, o passageiro tem que desembolsar R$0,60. O que se vê é
um tratamento desumano, incompatível com os princípios mínimos
que devem nortear a prestação de um serviço público dessa natureza.
A inexistência desses serviços atenta, ainda, contra os ditames do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de
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11/9/90, que assim dispõe:
“Art. 4° - A Política Nacional de Relações de Consu mo 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 da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios:”.

Lembre-se, ademais, que, na maioria dos terminais, o usuário paga
tarifa de embarque, destinada a cobrir todos os custos para a
manutenção das instalações sanitárias: em Belo Horizonte, o custo da
tarifa é de R$1,40.

Assim sendo, não é razoável que um passageiro que embarca ou
desembarca tenha que sair do terminal para encontrar uma instalação
sanitária de uso gratuito. Essa situação se agrava quando o usuário
tem dificuldade de locomoção, em razão da idade ou de deficiência
física. O que se busca no projeto em análise é oferecer aos usuários
do serviço de transporte intermunicipal um tratamento semelhante ao
dispensado àqueles que embarcam e desembarcam nos aeroportos,
que têm a sua disposição instalações sanitárias em condições
razoáveis.

Como forma de ampliar o alcance da medida sugerida,
apresentamos, na conclusão do parecer, as Emendas nºs 1 e 2.

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

nº 354/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
Emenda nº 1

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - As instalações sanitárias de que trata o art. 1o deverão ser

providas de condições mínimas para facilitar o acesso de portadores
de necessidades especiais.”.

Emenda nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a

aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) e, nos
termos da legislação vigente, intervenção na administração do
terminal por parte do órgão ou entidade competente. “.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta, relator - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 356/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 356/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.206/2006, altera
a Lei nº 14.609, de 23/1/2003.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi o projeto
examinado, preliminarmente, 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 Administração Pública opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1 , apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Agora o projeto vem a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela visa a modifica o art. 1º da Lei nº 14.609, de

23/1/2003, a fim de 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 Lei nº 14.609, de 2003, incluiu a viúva do ex-Deputado Wilson
Modesto como beneficiária de pensão mensal a ser paga pela
Assembléia Legislativa, em razão de seu marido ter tido o mandato de
Deputado cassado pelo movimento militar de 1964. A Lei nº 13.736,
de 2000, 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, também cassados em
1964, passando a pensão 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. É especificamente essa indenização que a proposição deseja
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garantir à viúva do ex-Deputado Wilson Modesto, porquanto não foi
incluída na Lei nº 14.609, de 2003.

Conforme verificado pela Comissão de Constituição e Justiça, a Sra.
Ilka do Nascimento Ribeiro faleceu recentemente. No entanto, tal
acontecimento não impede a concessão da indenização, que
aproveita aos herdeiros, pois cabe ao Estado reparar a lesão moral e
financeira provocada ao Deputado Wilson Modesto e à sua esposa,
mesmo que seja por intermédio de seus herdeiros, que hoje,
legitimamente, são titulares do patrimônio deixado pelo casal. Por
conta disso, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, com o
qual concordamos, assim como fez a Comissão de mérito.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, é certo que o projeto
acarretará despesa para os cofres públicos. Por isso, a proposição,
acertadamente, prevê que os recursos necessários à execução da
alteração proposta serão oriundos de dotação orçamentária própria.
Deve-se levar em consideração que o impacto financeiro acarretado
pelo projeto deve ser suportado pelo Tesouro Estadual, por
representar compensação já há muito legitimada.

Conclusão
Em face 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, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.737/2004, torna obrigatória a afixação de cartazes nos terminais
rodoviários e estações ferroviárias contendo os termos relativos a
transporte da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
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propôs.
Posteriormente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social opinou pela aprovação da proposição, com a mencionada
emenda.

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

Fundamentação
O projeto estabelece que os terminais rodoviários e as estações

ferroviárias de passageiros ficam obrigados a afixar cartaz com os
benefícios relativos a transporte constantes do Estatuto do Idoso, em
especial a gratuidade, bem como com os procedimentos necessários
a sua obtenção. O cartaz deverá ser afixado em local visível, próximo
aos guichês de venda de passagens, e terá, no mínimo, 30cm de
altura por 40cm de largura, sendo impresso em tipos visíveis. O
projeto estabelece, ainda, penalidades de multa e interdição pelo não-
cumprimento dessas medidas.

Na justificação, o autor alega que o projeto visa a difundir tais
direitos, bem como a orientar os funcionários das empresas quanto ao
tratamento que devem dispensar aos idosos.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, não
vislumbrou óbice à tramitação da matéria, no âmbito de sua
competência. Entretanto, achou por bem apresentar a Emenda nº 1,
que acolhemos, visando a sanar impropriedades técnicas.

Por seu turno, a Comissão do Trabalho entendeu que a matéria tem
o louvável objetivo de beneficiar pessoas portadoras de condições
especiais. Trata dos chamados direitos de terceira geração, cada vez
mais aceitos na sociedade. O princípio da eqüidade prevê tratamento
desigual para os desiguais. Assim, essa Comissão manifestou-se pela
aprovação do projeto com a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Conforme nos manifestamos anteriormente, os terminais rodoviários
de passageiros são normalmente entes públicos, cuja exploração o
poder público delega a particulares, que auferem receitas e arcam
com as despesas. Após processo de privatização, as ferrovias,
incluindo as estações ferroviárias, passaram a ser operadas por
particulares. Assim, o Estado não tem nenhuma responsabilidade ou
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despesa com a afixação dos cartazes.
Destarte, no âmbito 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 do projeto em tela,
concluímos que a matéria não apresenta nenhum impacto financeiro
ou orçamentário para os cofres públicos, visto que não gera nenhuma
despesa para o Estado.

A proposição também não acarreta repercussão financeira para a
sociedade, uma vez que a simples afixação de cartazes tem um custo
mínimo ou irrisório.

A matéria também apresenta relevante benefício social. Muitas
vezes, não basta existir o direito, são necessários meios para exercê-
lo.

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

Projeto de Lei nº 425/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 458/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
458/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.548/2004, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de testes
sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu
tratamento pelos hospitais públicos do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
examinado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o
projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que perdeu prazo para
emitir seu parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos
regimentais.
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Fundamentação
O projeto em epígrafe obriga os hospitais públicos do Estado a

oferecer testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus
HTLV, bem como seu tratamento. Além disso, atribui à Secretaria de
Estado de Saúde a tarefa de fiscalizar o cumprimento da lei, bem
como de promover campanha de divulgação e estabelecer os critérios
para a sua realização. O HTLV é um retrovírus, isolado em 1980, que
infecta células T humanas, sendo classificado em dois tipos: o tipo I,
que pode provocar doença neurológica e leucemia, e o tipo II, que não
está comprovado como causa de doença.

Atualmente, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS/SAS nº
163, de 3/12/1993, da Secretaria de Assistência à Saúde, permite o
procedimento proposto no projeto, qual seja o exame anti-HTLV I/II.
Assim, o Estado não terá impedimento para implementar as diretrizes
da proposição, uma vez que o procedimento já está autorizado pelo
Sistema Único de Saúde - SUS.

Vale ressaltar que, segundo a Presidente da Hemominas, Dra. Anna
Bárbara Proietti, convidada a debater o tema em reunião da Comissão
de Saúde na legislatura anterior, o vírus HTLV está presente no
Estado e sua distribuição na população é injusta, pois as camadas
populacionais mais atingidas são as mais pobres. Além disso,
destacou que o custo do teste e da prevenção da transmissão é bem
menor do que o tratamento das doenças decorrentes da infecção.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto poderá
representar um aumento das despesas públicas, uma vez que um
novo serviço laboratorial será oferecido à população mineira. No
entanto, considerando que a Constituição Federal relaciona a defesa
da saúde como matéria de competência concorrente entre a União e o
Estado, e a importância que representa para a saúde pública o
precoce diagnóstico, aconselhamento e atenção aos portadores do
vírus HTLV, entendemos que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Visando a aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final de nosso
parecer o Substitutivo nº 1, que, sem alterar o fito da proposta original,
torna a proposição adequada às rotinas operacionais do SUS,
determinando que a realização dos exames seja feita na rede
laboratorial pública e conveniada, e não na rede hospitalar
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propriamente dita.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
458/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela
rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a realização de testes sorológicos para o

diagnóstico da infecção pelo vírus linfotrópico da célula T humana -
HTLV I/II - e o tratamento dos casos identificados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os serviços públicos de saúde oferecerão gratuitamente

testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus
linfotrópico da célula T humana - HTLV I/II -, em todas as regiões do
Estado, mediante solicitação médica.

Art. 2º - O paciente diagnosticado como soropositivo terá
aconselhamento clínico e familiar e as pessoas que manifestarem
doença decorrente da infecção pelo HTLV I/II receberão tratamento
em centros especializados.

Art. 3º - O poder público divulgará o disposto nesta lei e adotará
medidas para orientar as equipes que atuam no Programa de Saúde
da Mulher quanto à importância da investigação do HTLV I/II, nos
casos em que se aplicar.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias, a
contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 478/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.179/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais e os
prontos-socorros possuírem macas e cadeiras de rodas
dimensionadas para pessoas obesas e dá outras providências.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Saúde manifestou-se pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 2, por ela proposto.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe que os hospitais, prontos-socorros,

postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde,
públicas ou privadas, são obrigados a possuir macas e cadeiras de
rodas dimensionadas para o atendimento a pessoas obesas.

O autor, em sua justificação, alega que a obesidade é um dos mais
graves problemas de saúde pública e que devem ser implementadas
medidas para amenizar as conseqüências que ela acarreta à
população. Entre essas, há as relacionadas com a ergonomia das
macas e das cadeiras de rodas hospitalares, fator importante para
diminuir constrangimentos e acomodar adequadamente as pessoas
que venham a utilizar esses equipamentos médicos.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência; entretanto,
julgou oportuna a apresentação do Substitutivo no 1, com o objetivo de
aperfeiçoar o projeto.

A Comissão de Saúde considerou que, de fato, os obesos precisam
de equipamentos apropriados, de forma que a atenção e o socorro de
que necessitem cheguem com a mesma prontidão com que chegam
aos demais cidadãos; entretanto o Substitutivo nº 1, da forma como foi
apresentado, atinge até os pequenos laboratórios de análises clínicas,
consultórios médicos e odontológicos. Como a obrigação proposta no
projeto inviabilizaria economicamente o funcionamento de muitos
desses estabelecimentos, essa Comissão preferiu restringir a
obrigatoriedade aos que prestam serviço em regimes de internação e
ambulatorial. Para promover esses ajustes, apresentou o Substitutivo
nº 2, com o qual concordamos.

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
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Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos que não há óbice à sua tramitação. O valor da despesa -
a aquisição de macas e cadeiras de rodas - é, relativamente, muito
reduzido. Entendemos que o projeto apresenta um benefício social
amplamente superior ao seu custo.

Para termos melhor idéia dessas despesas e ratificarmos a asserção
acima, realizamos consulta ao mercado. Verificamos que, no varejo, é
possível comprar uma cadeira de rodas para obesos, feita em aço,
com pintura em epoxy, rodas grandes atrás e pequenas na frente,
pneus maciços, apoios para braços removíveis e apoios para pés
fixos, dobrável em forma de “duplo xis”, com peso aproximado de
22kg, assento e encosto em lona, largura de roda a roda de 71cm e
largura do assento de 49cm, capaz de suportar um paciente com até
120kg, por R$842,00. Uma cadeira de rodas que suporte um paciente
com 200kg pode ser comprada por R$1.400,00.

Verificamos também que se pode adquirir uma maca para obesos,
resistente e versátil, especial para trabalhos mais vigorosos, de maior
impacto, com capacidade estática de 450kg, de 180cm x 65cm, altura
regulável e apoio de cabeça com espuma, por R$475,00.

Assim, entendemos que o projeto em tela não acarreta repercussão
financeira significativa.

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

Projeto de Lei nº 478/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 635/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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
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análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Saúde para receber parecer quanto ao mérito, a qual opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

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

Fundamentação
A proposição sob comento dispõe que as boates e casas noturnas

afixarão, em locais visíveis, cartazes alertando sobre o uso de drogas.
A Comissão de Constituição e Justiça argumentou em seu parecer

que o projeto encontra respaldo na Constituição da República, no
tocante à competência concorrente que o Estado possui para legislar
sobre a proteção e a defesa da saúde, cerne da matéria examinada.

Essa comissão relatou que os dizeres do cartaz alertando para o
risco do uso de drogas devem ser determinados por órgão
competente do Poder Executivo, de forma a resguardar para esse
Poder a margem de discricionariedade necessária para a boa
execução das leis. Por essa razão, apresentou o Substitutivo nº 1, que
preserva a idéia central da proposição e corrige as impropriedades
nela contidas.

A Comissão de Saúde afirmou em seu parecer que o uso de drogas
é considerado sério problema de saúde pública na atualidade,
contribuindo para o aumento dos acidentes de trabalho e de trânsito,
da violência urbana e da ocorrência de mortes prematuras. Afirmou
também que o consumo de drogas lícitas (álcool e tabaco) e ilícitas
tem crescido continuamente, principalmente entre os jovens das
grandes cidades, e concluiu que, diante desse panorama, medidas de
prevenção são de extrema importância e que a medida proposta pelo
projeto é meritória.

A proposição, na forma do Substitutivo nº 1, com o qual
concordamos, não provoca impacto financeiro-orçamentário nos
cofres públicos, porquanto a obrigação que contém atinge tão-
somente o particular, proprietário de boates e casas noturnas, que não
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terá despesa significativa com a afixação em seu estabelecimento de
cartazes alertando para o risco do uso de drogas. Portanto, a matéria
não inviabiliza o empreendimento econômico.

Por fim, ressalte-se que, como salientado pela Comissão de Saúde,
o projeto em questão, em última análise, contribui para a diminuição
dos gastos em saúde e para a redução dos prejuízos decorrentes da
menor produtividade do trabalhador-usuário de drogas. Além disso,
podemos acrescentar que a afixação dos cartazes prevista na
proposição vem subsidiar a propaganda estatal antidrogas,
contribuindo para que o usuário fixe a idéia de abandonar seu uso.

Conclusão
Em face 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, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora- Antônio Júlio - Jayro

Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 702/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.651/2006, feito a pedido do Deputado Sargento Rodrigues,
dispõe sobre a informação de quitação de débitos anteriores nos
instrumentos de cobrança enviados ao consumidor.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora a proposta 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 procura exteriorizar o princípio da

transparência, consagrado na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, na medida em que
obriga o fornecedor a prestar informações claras, ostensivas e
precisas, por meio dos boletos de cobrança, acerca dos débitos de
responsabilidade dos consumidores.
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Conforme cogitado pelo autor do projeto, a medida proposta tem o
objetivo de coibir práticas abusivas perpetradas por alguns
fornecedores, consistentes na rescisão de contratos de longa duração,
em decorrência da falta de pagamento de algum boleto que nem
sequer fora remetido para o endereço do consumidor.

Consta na proposta em apreço a perspectiva de penalização dos
fornecedores de produtos ou serviços que descumprirem os
comandos da lei, aplicando-se, quando for o caso, as sanções
previstas na mencionada Lei nº 8.078.

A medida cogitada no projeto é absolutamente compatível com os
interesses dos consumidores, que passarão a ter conhecimento
imediato da plena quitação das parcelas anteriores, relativas aos
contratos de longa duração. Além disso, poderão melhor informar-se
sobre as datas e os valores desembolsados para a quitação dos
boletos que lhes são mensalmente enviados.

A legislação consumerista prima pela devida informação, não
podendo ser concebida nenhuma prática que retire do consumidor o
direito de tomar amplo conhecimento sobre todas as questões que
envolvem as relações de consumo, tais como aquelas que dizem
respeito aos aspectos financeiros dos contratos.

A formulação do Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, visa à
adequação do texto do projeto sob o aspecto da técnica legislativa.

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

702/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga o fornecedor a informar a quitação de débitos anteriores no
instrumento de cobrança enviado ao consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O fornecedor informará, no instrumento de cobrança

enviado ao consumidor, a relação de débitos quitados e não quitados
no período correspondente aos doze meses anteriores.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por instrumento de cobrança
qualquer meio em que conste informação ao consumidor de débito
vincendo ou vencido.

§ 2º - Para a determinação do período referido no “caput” não se
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incluirá o mês do débito objeto do instrumento de cobrança.
§ 3º - A informação determinada nesta lei será prestada

independentemente da periodicidade dos pagamentos devidos, sejam
eles mensais, bimestrais ou trimestrais.

§ 4º - O dever de informar estabelecido nesta lei será observado em
qualquer espécie de contrato cujo pagamento seja continuado.

§ 5º - A informação especificada no “caput” será prestada
discriminadamente, sendo vedada a apresentação exclusiva de débito
total, obtido pela soma dos pagamentos pendentes.

§ 6º - A discriminação a que se refere o § 5º será acompanhada de
detalhamento dos encargos incidentes, incluindo multa moratória,
atualização monetária, juros moratórios, juros remuneratórios e outros.

§ 7º - O fornecedor informará expressamente todas as parcelas
pagas no período referido no “caput” usando a palavra “quitado”
acompanhada da data correspondente ao pagamento.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira, relator - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 751/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto em análise, do Deputado Sargento Rodrigues, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.216/2006, “dispõe sobre
deveres no recebimento de produtos viciados para reparos e
estabelece as informações que, nesses casos, devem ser fornecidas
ao consumidor”.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, para
análise preliminar, esta concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto.

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
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Como ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça, essa
proposta é oriunda do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.216/2006, que já foi examinado por esta Comissão. Uma vez que
não ocorreu mudança na ordem jurídica vigente e a matéria tem
conteúdo relevante, opinamos por adotar as razões expostas no
parecer exarado por esta Comissão nos termos seguintes.

A proposição em análise pretende estabelecer regras para os
fornecedores relativas ao recebimento de produtos defeituosos
encaminhados por consumidores para reparos, conforme assegura a
Lei Federal no 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.

Na justificação da proposição, é assinalado que “o consumidor que
identifica vício no produto tem encontrado dificuldades em fazer
prevalecer os seus direitos”. Isso ocorre porque, “não raras vezes,
quando decide entregar o produto para reparo, é impelido a levá-lo a
um terceiro, o qual estaria encarregado pelo fornecedor de sanar o
vício”. Nesta hipótese, ocorrendo qualquer problema na reparação do
vício, como o desrespeito ao prazo previsto no art. 18, § 1o, do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, “o consumidor que ingressa em
juízo, perante o fornecedor, tem sido surpreendido com a alegação de
que o produto nunca foi entregue a este para reparos, mas sim para
terceiro particular deliberadamente escolhido”. Conclui, ainda, que “o
consumidor de boa-fé, freqüentemente, não dispõe de nenhum
comprovante escrito que ateste a relação entre o terceiro encarregado
do reparo e o fornecedor”.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a Constituição da República
alçou a defesa do consumidor ao patamar de direito fundamental, nos
termos do art. 5o, XXXII, bem como ao de princípio da ordem
econômica, conforme dispõe o art. 170, V, além de prever, no art. 48
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a elaboração de
um código de defesa do consumidor.

Visualiza-se, assim, a importância dada pelo constituinte a essa
matéria, tendo, portanto, o Estado o dever de promover esse direito na
forma da lei. Assim, impõe-se ao legislador estadual tornar efetiva a
proteção constitucional por meio de normas consentâneas com a
tutela do consumidor.
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Nessa conjuntura, reconhecemos a nobre intenção parlamentar de
promover a defesa do consumidor. No entanto, existem algumas
considerações a serem feitas quanto ao mérito da proposição em
estudo.

Em primeiro lugar, é fato que, antes da entrada em vigor da Lei
Federal no 8.078, o consumidor tinha grande dificuldade para obter a
reparação de vícios de produtos adquiridos. Contudo, com a edição do
Código, foi criada a figura da responsabilidade solidária entre os
fornecedores dos produtos, o que inclui o comerciante varejista, que é,
entre os entes compreendidos pela definição de fornecedor, o mais
próximo do consumidor e o primeiro a receber a reclamação, no caso
de vício ou defeito do produto.

Com efeito, dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor:
“Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço”.
Vê-se, pois, que o estabelecimento de venda é responsável pelo

produto oferecido ao consumidor, não podendo abster-se disso.
Na prática, atualmente, grande parte dos produtos vendidos pelo

comércio varejista vêm acompanhados de manual de instruções, que
contém a listagem das assistências técnicas autorizadas. Neste caso,
ao vender o produto ao consumidor, o comerciante já disponibiliza
previamente todos os dados daquele que, eventualmente, deva
efetuar algum reparo. Note-se, assim, que o art. 2o do projeto é
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inócuo, pois pretende justamente obrigar o fornecedor a entregar ao
consumidor declaração por escrito na qual constem os dados do
terceiro eleito para efetuar eventuais reparos no produto.

Ademais, não é razoável obrigar o fornecedor a dar tal declaração,
uma vez que o consumidor já dispõe de todas as informações
necessárias no manual de instruções do produto. A isso acrescente-se
que, em muitos casos, há uma extensa listagem de terceiros
habilitados, o que forçaria o estabelecimento de venda a mencionar
todos na pretendida declaração, sob pena de violar o direito de livre
concorrência.

A esse respeito, vale lembrar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, em seu art. 4o, III, estabelece como um dos princípios da
Política Nacional das Relações de Consumo a “harmonização dos
interesses dos participantes das relações de consumo e
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores”. Disso resulta que o
legislador deve-se abster de estabelecer ônus ou obrigação
desproporcional para os participantes das relações de consumo.

Apenas para exemplificar, se considerarmos um supermercado ou
uma grande loja, teremos a dimensão do volume de declarações a
serem fornecidas ao consumidor, o que levaria o estabelecimento, em
muitos casos, a lançar mão de um ou mais funcionários para exercer
exclusivamente essa função. Trata-se, portanto, de medida
desprovida de razoabilidade, como já foi enfatizado, considerando-se
que o consumidor já recebe todas as informações necessárias.

Além disso, ainda que o produto não possua assistência técnica
autorizada, é importante esclarecer que, caso apresente algum
defeito, deve ser encaminhado à fábrica, e não, a locais não
habilitados e sem as especificações técnicas do fabricante. Nesta
hipótese, não compete ao comerciante fazer nenhuma indicação, mas,
tão-somente, devolver o produto à fábrica.

No que toca à emissão de recibo por parte daquele que recebe o
produto para reparo, conforme preceitua o art. 4o do projeto em



399

questão, entendemos que se trata de previsão desnecessária, uma
vez que o consumidor, em decorrência das práticas comerciais e da
aplicação dos usos e costumes, tem direito a recibo no qual conste o
que foi entregue para reparo, com as especificações e a data da
entrega. Neste ponto, convém lembrar que o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, em seu art. 39, II, ao tratar das práticas
abusivas, estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços “recusar atendimento às demandas dos consumidores (...) de
conformidade com os usos e costumes”.

Por outro lado, não são raras as situações em que o consumidor
adquire um produto em um Município em que não há serviço
autorizado. Neste caso, entendemos que o consumidor necessita de
tutela, não podendo recair sobre ele o encargo de providenciar o
encaminhamento do produto à assistência técnica. Dessa forma,
buscando corrigir tal situação de desequilíbrio, que, sem dúvida,
acarreta ônus desproporcional ao consumidor, apresentamos ao
projeto o Substitutivo no 1, de modo a obrigar os comerciantes e as
fábricas a manterem postos de coleta de produtos defeituosos nos
Municípios em que não haja assistência técnica especializada ao
consumidor.

A remissão às penalidades previstas no art. 56 e seguintes do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a serem aplicadas aos
fornecedores que descumprirem os preceitos da lei, mostra-se
oportuna, uma vez que uniformiza os procedimentos adotados pelos
órgãos de proteção do consumidor.

Por fim, verificamos ser necessária a concessão do prazo de 180
dias para que os comerciantes e as fábricas possam adequar-se,
definindo a forma como farão a coleta dos produtos.

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

751/2007 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a manutenção de postos de coleta de produtos
defeituosos nos Municípios em que não haja assistência técnica
especializada ao consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º- Ficam os comerciantes e as fábricas obrigados a manter
postos de coleta de produtos defeituosos nos Municípios em que não
haja assistência técnica especializada ao consumidor.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal no

8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo

de cento e oitenta dias contados da data da publicação desta lei para
se adequar em às suas disposições.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta, relator - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 933/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 933/2007
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Pará de Minas os imóveis que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 933/2007 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 que constituíram sede de extintas escolas municipais.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, os
imóveis serão destinados à instalação de serviços públicos
municipais, o que vem atender ao interesse público, que deve revestir
a transação em tela. Além disso, a proposição prevê, no art. 2º, a
reversão dos bens ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
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anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes
tiver sido dada a destinação estipulada.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Cabe esclarecer, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o fim de aprimorar a redação
do art. 1º .

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

933/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 20/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

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

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o
projeto a esta Comissão, para receber parecer de 2º turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, V, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação
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A Lei nº 13.188, de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a
assistência às vítimas de violência no Estado, visa à proteção das
pessoas atingidas por todas as formas de violência criminalizadas
pela legislação penal vigente. O projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo garantir a realização de cirurgia plástica reparadora nos casos
de lesões ou seqüelas decorrentes de agressão.

No 1º turno, por meio do Substitutivo nº 2, inclui-se à proposição a
assistência social e psicológica à vítima de violência, propiciando,
assim, humanizar o atendimento, minorando os efeitos traumáticos
decorrentes do ato sofrido. Outro dispositivo acrescentado é o que
estabelece o levantamento estatístico dos casos de violência no
Estado, que discrimine o tipo e a forma de violência, e a manutenção
de banco de dados atualizado.

A segurança pública é responsabilidade do Estado. Existem vários
programas especiais de proteção às vítimas de violência, que visam a
garantir o respeito aos direitos humanos. Em Minas Gerais, contamos
com o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos −

NAVCV −, que é um programa que oferece às vítimas e aos familiares
apoio social, psicológico e jurídico. Conforme o banco de dados do
NAVCV, o Núcleo registrou cerca de 300 atendimentos em 2004,
conforme se observa no gráfico abaixo, que contém o número de
atendimentos iniciais do NAVCV no período de 2001 ao primeiro
semestre de 2005. Ressalte-se que desde a sua implantação, em
2001, verifica-se um crescimento no número de atendimentos, tendo o
primeiro semestre de 2005 quase alcançado os números de todo o
ano de 2004.

* -  O Gráfico referente ao Número de Atendimentos Iniciais do
NAVCV no Período de 2001 ao Primeiro Semestre de 2005 foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 7.6.2007.

Ainda de acordo com as informações desse banco de dados, pode-
se afirmar que, entre 2003 e 2005, o maior número de pessoas
atendidas está na faixa etária de 31 a 60 anos. Em números
absolutos, foram 91 pessoas em 2003, 120 em 2004 e 168 em 2005.

Quanto ao gênero das vítimas, registrou-se no banco de dados do
NAVCV maior número de usuários do sexo feminino, tendo em vista a
especificidade institucional de atendimento a crimes sexuais, em que
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as mulheres são mais vitimadas.
* -  O Gráfico referente ao gênero das vítimas, que registrou maior

número de usuários do sexo feminino foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 7.6.2007.

Na esfera federal, convém salientar a importância para o
ordenamento jurídico nacional da edição da Lei Federal nº 11.340, de
2006, que cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher. Essa lei, conhecida como Lei Maria da Penha, alterou
o Código Penal em favor das mulheres vítimas de violência.

Consideramos, portanto, de elevado significado as medidas
propostas pelo projeto em defesa dos direitos humanos em nosso
Estado e ratificamos o parecer exarado por esta Comissão no 1º
turno, favoravelmente à proposição.

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

20/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini.

PROJETO DE LEI Nº 20/2007
(Redação do Vencido)

Modifica a Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre
a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado
e dá outras providências.

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

acrescido dos seguintes incisos VII e VIII:
“Art. 3º - (...)
VII - garantir a realização de cirurgia reparadora nos casos de lesões

ou seqüelas decorrentes de agressão comprovada mediante
apresentação do boletim de ocorrência policial;

VIII - oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência.”.
Art. 2º - O inciso II do art. 4º da Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
II - levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, que

discrimine o tipo e a forma de violência, e manutenção de banco de
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dados atualizado;”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 96/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
96/2007 dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos
penitenciários do Estado.

Aprovado no 1º turno, na forma original, retorna agora o projeto a
esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do
art. 189, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame propõe alterar o “caput” do art. 72 da Lei

nº 11.404, de 1994, Lei de Execução Penal Estadual, com o objetivo
de nele incluir a obrigatoriedade da existência de dependência física
destinada à assistência religiosa aos detentos.

A assistência religiosa ao cidadão que cumpre pena restritiva de
direitos em estabelecimentos prisionais está prevista na Constituição
Federal e assegurada nos termos da Lei Federal nº 2.710, de 1984 -
Lei de Execução Penal -, bem como nos do art. 60 da Lei nº 11.404,
que contém normas de execução penal na esfera do Estado.

Salientamos que o direito à liberdade de crença, além de configurar-
se em mandamento constitucional, é um instrumento eficaz no
processo de ressocialização da pessoa encarcerada.

O projeto de lei em epígrafe contém medida salutar no contexto das
políticas de administração prisional, uma vez que determinará
providências do Estado para dotar os estabelecimentos penitenciários
de instalações físicas para a livre manifestação de crença religiosa.

Dessa forma, ratificamos nossa posição favorável à matéria,
conforme havíamos nos posicionado no 1º turno. Entendendo que a
proposição já foi suficientemente examinada e está dotada de
mecanismos que garantem a consecução do objetivo a que se propõe,
opinamos por sua aprovação sem imprimir-lhe alterações.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 96/2007.
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Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 322/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 322/2007 tem
como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Ituiutaba.

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 observância ao § 1º do citado art. 189, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 322/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

fazer a transferência de domínio ao Município de Ituiutaba de um
terreno urbano edificado, com área de 11.043,30m², situado nesse
Município.

As alienações de imóveis do patrimônio do Estado devem ser
fundamentadas no interesse público, o que, neste caso, está
assegurado pelo parágrafo único do art. 1º do projeto em análise, que
determina o uso do imóvel para o funcionamento do Centro Social
Urbano e de uma unidade municipal pré-escolar. Ademais o art. 2º
prevê a sua reversão ao domínio do Estado, cessada a causa que
motivou a doação.

Ressalte-se que a autorização legislativa pretendida pela proposição
em tela decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e no §
2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ratificamos que a matéria em questão atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, por
não representar despesas para o erário e não acarretar repercussão
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na Lei Orçamentária.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
322/2007 no 2º turno, na forma vencida no 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio

Júlio - Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Zé Maia.
PROJETO DE LEI Nº 322/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ituiutaba o imóvel

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

Ituiutaba terreno urbano edificado com área de 11.043,30m² (onze mil
e quarenta e três vírgula trinta metros quadrados), situado na Quadra
28 do setor Sul, nesse Município, e registrado sob o nº 3.010, a fls. 10
do Livro 2-K, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
funcionamento do Centro Social Urbano - CSU - e de unidade
municipal pré-escolar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que motivou a doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 380/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nº 380/2007, do Deputado Paulo Cesar, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho
Campos os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada. Agora,
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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 380/2007 trata de obter autorização legislativa
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para que o Poder Executivo possa transferir ao Município de Martinho
Campos o domínio de dois terrenos situados naquele Município, um
com área de 10.000m² e outro com 4.000m², doados ao Estado,
respectivamente, por particular e pelo Município.

Os imóveis serão destinados ao funcionamento de escolas
municipais, em benefício da comunidade local. Como garantia do
negócio jurídico a ser realizado, o projeto prevê que eles reverterão ao
patrimônio do Estado se, decorridos cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, o donatário não lhes der a destinação
prevista.

A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada
no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17, inciso 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.

A proposição em análise atende aos preceitos que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos e, tornada lei, não implicará
despesas para o erário, nem acarretará repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

380/2007, no 2° turno.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 121/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 121/2007, de autoria do Deputad o Ivair

Nogueira, que altera a Lei n° 12.496, de 6 de maio de 1997, que
declara de utilidade pública a entidade Fantasiarte - Produções
Artísticas, com sede no Município de Mantena, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 121/2007
Altera a Lei n° 12.496, de 6 de maio de 1997, que d eclara de

utilidade pública a entidade Fantasiarte - Produções Artísticas, com
sede no Município de Mantena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 12.496, de 6 de maio de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a en tidade Casa da

Animação, com sede no Município de Sabará.”.
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° 258/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 258/2007, de autoria do Deputad o Mauri Torres,

que declara de utilidade pública a Associação Cultural Quintal do
Samba, com sede no Município de Viçosa, 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° 258/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Quintal do

Samba, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural

Quintal do Samba, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
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Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela
Reis - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 280/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 280/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública a Corporação e Sociedade Musical
Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de Caeté,
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° 280/2007
Declara de utilidade pública a Corporação e Sociedade Musical

Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração e

Sociedade Musical Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no
Município de Caeté.

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° 377/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 377/2007, de autoria do Deputad o Paulo Cesar,

que declara de utilidade pública a Associação Cultural Cênico
Paternon - ACCP -, 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° 377/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Cultural Cênico Paternon -
ACCP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural

Cênico Paternon - ACCP -, 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° 401/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 401/2007, de autoria do Deputad o Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Terno
Moçambique Estrela Guia - Tecar -, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 401/2007
Declara de utilidade pública a entidade Terno Moçambique Estrela

Guia - Tecar -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Terno

Moçambique Estrela Guia - Tecar -, com sede no Município de
Uberlândia.

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° 452/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 452/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília,
com sede no Município de Senhora dos Remédios, foi aprovado em
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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° 452/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com

sede no Município de Senhora dos Remédios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical

Santa Cecília, com sede no Município de Senhora dos Remédios.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 453/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 453/2007, de autoria do Deputad o Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia - Assappen-SL -, com
sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 453/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Santa Luzia - Assappen-SL -, com sede no Município
de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia - Assappen-SL -, com
sede no Município de Santa Luzia.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 459/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 459/2007, de autoria do Deputad o André

Quintão, que declara de utilidade pública a Fundação Frei Antonino
Puglisi, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 459/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Frei Antonino Puglisi, com

sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Frei

Antonino Puglisi, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 476/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 476/2007, de autoria do Deputad o Leonardo

Moreira, que declara de utilidade pública a Corporação Musical União
Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de Minas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 476/2007
Declara de utilidade pública a Corporação Musical União

Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical

União Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de
Minas.

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.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Gustavo Almeida Paolinelli de Castro

por sua dissertação de mestrado (Requerimento nº 507/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Mineira dos Criadores de Zebu
de Curvelo pelos 66 anos de fundação e pela realização da 64ª
Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo (Requerimento nº
547/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Antônio Dias pela
comemoração do aniversário desse Município (Requerimento nº
550/2007, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Arceburgo pela
comemoração do aniversário desse Município (Requerimento nº
551/2007, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Comunidade de Monte Santo de Minas
pela comemoração do aniversário desse Município (Requerimento nº
552/2007, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Pedra Azul pela
comemoração do aniversário desse Município (Requerimento nº
553/2007, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. José Geraldo de Freitas Drumond por
sua posse na Academia Mineira de Medicina (Requerimento nº
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555/2007, do Deputado Jayro Lessa);
de congratulações com a Sra. Rosalva Simões Ramalho pelo

recebimento do Título de Cidadã Valadarense (Requerimento nº
556/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Pirapora pela
comemoração do aniversário da emancipação desse Município
(Requerimento nº 561/2007, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Itajubá por sua classificação
no “ranking” mineiro dos Municípios considerados eficientes em
arrecadação (Requerimento nº 562/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de aplauso ao Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira, Prefeito Municipal de
Capitão Enéias, pelas inúmeras e significativas ações realizadas sob
sua administração (Requerimento nº 564/2007, do Deputado Carlos
Pimenta);

de congratulações com o Município de Várzea da Palma pelo
transcurso do 53º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº
565/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Amarildo de Oliveira, Diretor-
Presidente da Ceasaminas, pela inauguração do Pavilhão G1 da
Central de Abastecimento - Unidade Grande BH (Requerimento nº
566/2007, do Deputado Rômulo Veneroso)

de aplauso ao jornal “Gazeta Regional” pelo transcurso do 10º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 580/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com o jornalista Márcio Fagundes, colunista do
jornal “Hoje em Dia”, pelos 10 anos de publicação de sua coluna
nesse diário (Requerimento nº 591/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite e Gilberto

Abramo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - Questões de ordem - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta
de Emenda à Constituição nº 33/2007 - Projetos de Lei nºs 1.231 a
1.244/2007 - Requerimentos nºs 662 a 682/2007 - Requerimento da
Comissão de Política Agropecuária - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Política Agropecuária e de Cultura e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Mauri Torres - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Gustavo Corrêa e Weliton Prado e da
Deputada Elisa Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão
e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de
Lei Complementar nº 19/2007 e dos Projetos de Lei nºs 325 e
409/2007; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da
Comissão de Política Agropecuária; aprovação - 2ª Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 64/2007; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação das Emendas nºs 1 e 2;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 153/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 225/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 931/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
932/2007; aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso do Deputado André Quintão - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira
Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (2),

solicitando a indicação de dois representantes desta Casa para
atuarem como interlocutores e responsáveis pelo processo de
elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011; e
prestando informações relativas ao Requerimento nº 335/2007, da
Deputada Ana Maria Resende e ao pedido encaminhado por meio do
Ofício nº 684/2007/SGM.



417

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário da Casa Civil,
encaminhando, em atenção a pedido da Comissão de Justiça, parecer
elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, referente ao
Projeto de Lei nº 1.008/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.008/2007.)

Do Sr. Celso Giglio, Deputado à Assembléia Legislativa de São
Paulo, encaminhando sugestões de modificações à proposta de
emenda à Constituição que tem por objeto a prorrogação da
Desvinculação de Receitas da União - DRU - e da Contribuição sobre
Movimentação Financeira - CPMF. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Agostinho Carlos Oliveira, Prefeito Municipal de Luz,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 639/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 639/2007.)

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de
Ouro Preto, solicitando a este Legislativo que leve em conta as
especificidades dos Municípios mineradores na revisão dos critérios
de fixação do VAF e distribuição da cota-parte do ICMS. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ângelo Henrique Saksida, Prefeito Municipal de Fama,
prestando informações, em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº 880/2007. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 880/2007.)

Do Sr. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando requerimento com propostas voltadas para a
preservação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. (- À Comissão
de Cultura.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, notificando liberação de recursos financeiros do FGTS
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. Elias Fernandes Neto, Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras contra as Secas, dando ciência de que, em
15/5/2007, assumiu a direção desse órgão.
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Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 468/2007, do
Deputado Djalma Diniz.

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral, acusando o
recebimento da revista produzida a partir do seminário legislativo
“Segurança para todos - propostas para uma sociedade mais segura”.

Do Sr. Célio Marcos Santos Lima, Secretário Municipal Adjunto de
Saúde de Governador Valadares, prestando informções relativas a
requerimento da Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício
nº 519/2007/SGM.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de
Educação, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
833/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 833/2007.)

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, apresento

requerimento a esta Presidência solicitando que esta Casa envie ao
Tribunal de Contas da União uma reclamação a respeito do
tratamento dado à recuperação da Rodovia 146, que liga Andradas a
Poços de Caldas. Esse tapa-buracos foi licitado há algum tempo, e o
valor foi de R$1.000.600,00. A empreiteira que ganhou a licitação,
começou, há um mês e meio, a fazer o tapa-buracos. Segundo
informações do DNIT, a empreiteira recebe cerca de R$80.000,00 por
mês. Tenho recebido insistentes reclamações da maneira como o
reparo dessa estrada está sendo feito. A estrada está absolutamente
intransitável. Quando houve a licitação, e a empreiteira começaria o
serviço, criou-se uma expectativa de que seria feito um remendo
razoável. Lamentavelmente, Sr. Presidente, após um mês e meio do
início desse serviço, poucos quilômetros, não mais que 5km ou 6km,
foi feito esse tapa-buraco de forma precária, com poucos funcionários
trabalhando, e o asfalto sendo jogado nos buracos com garrafas PET.
E a empreiteira ganhando R$80.000,00 por mês para fazer esse
trabalho. Considero isso um acinte à população daquelas duas
cidades e à população de toda a região do Sul de Minas que se vale
dessa estrada para o seu trabalho. Portanto estou enviando a esta
Mesa uma reclamação, nesses termos, a fim de que possamos oficiar
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o Tribunal de Contas da União, uma vez que a estrada é federal, e
especialmente o Ministro Augusto Nardes, que esteve nessa rodovia
há algum tempo - antes de a obra se iniciar -, para definir de quem
seria a responsabilidade do reparo, se do governo federal ou do
estadual. O Tribunal de Contas conclui, de forma justa e correta, que o
reparo caberia ao governo federal. Portanto, Sr. Presidente, não
posso aceitar que esse dinheiro seja gasto inadequada e
incorretamente, para não levar a nada. Já conversei, por telefone, com
o DNIT, tanto o de Belo Horizonte quanto o de Pouso Alegre e o de
Brasília. Agora, faço chegar a esta Presidência a reclamação, a fim de
que o Tribunal de Contas possa ser informado de como o dinheiro do
povo, da União, está sendo mal gasto no trato dessa rodovia. Muito
obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve,
apenas para reforçar o pedido, que já feito pelo Governador do
Estado, a todos os Deputados, funcionários da Casa, telespectadores
da TV Assembléia, para participarem conosco da votação para eleger
o Cristo Redentor, o único monumento brasileiro que está disputando
ser uma das sete maravilhas do mundo moderno. No meu “site” -
www.gustavovaladares.com.br - há um “link” para se votar. É
importante que todos participem, por ser o Cristo Redentor o símbolo
do nosso país, instalado em 1931 no Rio de Janeiro. Uma maravilha
que a grande maioria aqui já conhece. Então, fica aqui o reforço do
pedido do Governador do Estado para que todos os Deputados e
funcionários desta Casa, que têm acesso fácil à internet, seus
parentes e toda a população das nossas Minas Gerais contribuam, por
ser o Cristo Redentor o único monumento brasileiro que disputa essa
eleição. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de fazer coro com o
ilustre Deputado Carlos Mosconi quanto à precariedade das nossas
rodovias, particularmente o trânsito da BR que liga Poços de Caldas a
Andradas. Ele lembrou muito bem que, no ano passado,
recepcionamos na região o Ministro Nardes, acompanhado pelo
Deputado Geraldo Thadeu, que inspecionou o trecho para verificar se
a responsabilidade seria do DER ou do DNIT. De lá para cá, como
bem falou o Deputado Carlos Mosconi, tem sido uma via-crúcis para
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toda a região. A trafegabilidade da rodovia hoje, infelizmente, é
insuportável. Assim como o Deputado Carlos Mosconi, também temos
recebido constantes reclamações de todos os usuários dessa
importante rodovia, que liga duas importantes cidades da nossa
região. Quero me associara essas manifestações e falar da
importância de que o próprio Tribunal de Contas da União tome as
providências necessárias, sob pena até de solicitar uma audiência
para verificar a precariedade e como está sendo tratada hoje essa
importante rodovia com a operação tapa-buracos. O Deputado
Geraldo Thadeu, que representa a região, agora o Deputado Carlos
Mosconi e todos nós estamos imbuídos desse propósito. Quero
também apoiar essa iniciativa manifestando-me não somente em
ofício, mas peticionando e requerendo que uma comissão vá a
Brasília, ao Tribunal de Contas da União, expor a situação aflitiva que
estamos vivendo em nossa região. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Gostaria de comunicar a esta Casa,
Sr. Presidente, o falecimento, no fim de semana passada, do ex-
Prefeito de Itacambira José Bicalho Noronha, conhecido como Zezé
Bicalho, sempre do nosso PMDB, integrante do nosso Partido, que
faleceu em um acidente trágico. Queria que constasse nos anais
desta Casa esta homenagem que ora fazemos, com comunicação à
sua esposa, Dra. Clarice Bicalho, e a seus filhos, já que esta Casa
tem motivos para estar consternada com esse falecimento. Queria
fazer esse registro, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

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 33/2007
Assegura a gratuidade nos transportes coletivos urbanos

intermunicipais, no território do Estado, aos alunos uniformizados do
ensino fundamental, médio e superior das redes públicas municipal,
estadual e federal, portadores de carteira de identidade estudantil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º - Aos alunos uniformizados do ensino fundamental médio e
superior das redes públicas municipal, estadual e federal, portadores
de carteira de identidade estudantil, é assegurada a gratuidade nos
transportes coletivos urbanos intermunicipais, no território do Estado.

§ 1º - A carteira de identidade estudantil será fornecida pelas
associações estudantis ou pela unidade escolar do aluno.

Art. 2º - Para efeito desta lei, consideram-se transportes coletivos
urbanos intermunicipais: metrô e ônibus de linhas intermunicipais, do
tipo urbano, com duas portas e roleta.

Art. 3º - Constituem fonte de custeio para fazer frente à gratuidade
de que trata esta lei 10% (dez por cento) do lucro obtido com a
comercialização do vale-transporte.

Art. 4º - O não-atendimento ao previsto nesta lei obriga o infrator ao
pagamento de multa de cem a mil vezes o valor da passagem.

Parágrafo único - A multa será cobrada após processo
administrativo, podendo ser dobrada em caso de reincidência e de
rescisão contratual com o poder público.

Art. 5º - O texto desta emenda à Constituição será afixado, em sua
íntegra, na entrada dos meios de transportes citados no art. 2º.

Art. 6º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Carlos Pimenta - Vanderlei Jangrossi - Fábio Avelar - Lafayette de

Andrada - Ruy Muniz - Carlos Mosconi - Juninho Araújo - Célio
Moreira - Antônio Genaro - Delvito Alves - Vanderlei Miranda - Paulo
Cesar - Leonardo Moreira - Rêmolo Aloise - José Henrique - Bráulio
Braz - Rosângela Reis - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Doutor Viana - Hely Tarqüínio - Wander Borges -
Dinis Pinheiro - Antônio Júlio - Cecília Ferramenta - Arlen Santiago.

Justificação: Devido ao fato de grande parte dos estudantes de
vários Municípios de Minas Gerais residirem num Município e
freqüentarem seus cursos em órgãos de ensino público situados em
outro; e de os Executivos Municipais, em sua grande maioria, não
possuírem recursos suficientes para oferecerem transporte escolar
gratuito aos alunos, apresentamos esta proposta de emenda à
Constituição, que visa suprir a necessidade premente de solução para
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este setor da educação mineira.
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos

termos do art. 201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.231/2007

Declara de utilidade pública o Circolo Italo-Brasiliano di Ouro Fino,
com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cir colo Italo-Brasiliano

di Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Circolo Italo-Brasiliano di Ouro Fino, com sede no

Município de Ouro Fino, é sociedade civil sem fins lucrativos, que tem
por objetivo integrar e dinamizar as ações da comunidade, por meio
da realização de atividades de cunho social, cultural e educativo.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto 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 1.232/2007
Declara de utilidade pública o Movimento Popular de Cidadania e

Ouvidoria Pública do Município de Santa Luzia, com sede no
Município de Santa Luzia.

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

Cidadania e Ouvidoria Pública do Município de Santa Luzia, com sede
no Município de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: O Movimento Popular de Cidadania e Ouvidoria Pública

vem prestando relevantes serviços à comunidade.
Sendo declarado de utilidade pública, terá maiores facilidades para

desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
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Deputados à aprovação deste projeto, considerando que a entidade
preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.233/2007
Disciplina a inclusão dos dados referenciais e cadastrais das

operadoras de cartões de crédito nos meios que menciona e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As operadoras de cartões de crédito que atuam no Estado

ficam obrigadas a incluir, nas correspondências promocionais e de
cobrança enviadas a seus clientes, e em suas páginas na internet que
divulguem seus serviços, as seguintes informações referenciais e
cadastrais:

I - razão social da empresa administradora do cartão;
II - endereço completo da sede ou filial em Minas Gerais;
III - número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Parágrafo único - As informações de que trata este artigo deverão

ser dispostas de forma destacada.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator

às sanções definidas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: Diariamente observamos o aumento do número de

reclamações nos órgãos de defesa do consumidor e das ações nos
Juizados Especiais, contestando determinados procedimentos das
operadoras de cartões de crédito, que dificultam o contato e o acesso
dos clientes às centrais de atendimento.

Muitas vezes, com o intuito de negociar ou renegociar os débitos
decorrentes da utilização dos cartões, os consumidores se vêem com
grande dificuldade em se comunicar com as operadoras, que ocultam
seus dados referenciais principais, como endereço da sede ou número
de telefone próprio para tal função, já que não mantêm centrais físicas
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de atendimento ao cliente.
Além disso, o cliente insatisfeito, ao tentar manejar a única opção

restante, qual seja, o acionamento da Justiça, enfrenta outro
problema, pois não dispõe dos dados cadastrais básicos das
administradoras dos cartões, como CNPJ, etc., o que impede a
notificação prévia da empresa, que exige sua entrega com aviso de
recebimento.

Dessa forma, o consumidor fica inerte, tendo que arcar, na maioria
das vezes, com toda a cobrança dos juros fiscais e de mora, pelo não-
adimplemento do pagamento total de uma dívida que nem sequer
pôde discutir.

Assim, tendo ciência dos dados referenciais e cadastrais das
empresas administradoras de cartões de crédito, o consumidor terá
certeza de que poderá acionar a operadora sempre que constatar que
está sendo prejudicado pela negativa de negociação.

Ademais, a iniciativa atende os preceitos constitucionais federais, no
que dispõe o art. 24, V e VIII, da Carta Magna, e estaduais, estando
de acordo com os arts. 9º e 10, XV, alíneas “e” e “h”, 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 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 1.234/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mobilizadora de Ações e

Resgate à Cidadania das Crianças e Itinerante 4 de Agosto -
Associação 4 de Agosto, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

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

Mobilizadora de Ações e Resgate à Cidadania das Crianças e
Itinerante 4 de Agosto - Associação 4 de Agosto, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
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Rosângela Reis
Justificação: A Associação Mobilizadora de Ações e Resgate à

Cidadania das Crianças e Itinerante 4 de Agosto - Associação 4 de
Agosto é uma sociedade de direito privado sem fins lucrativos, de
natureza associativa, filantrópica, que tem por finalidade a promoção
de ações nas áreas da saúde, da educação e da vigilância nutricional,
num desenvolvimento integralizado de mobilização e resgate da
cidadania de crianças e itinerantes. A Associação 4 de Agosto
desenvolve importantes trabalhos na área social, objetivando a
promoção humana e o fortalecimento da auto-estima do cidadão. A
documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída
por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em
funcionamento regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais.
Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.235/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.358/2006)

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 o relatório final contendo as conclusões da
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 o relatório final com
as conclusões informará ao remetente, no prazo de trinta dias, as
providências adotadas ou a justificativa da omissão.

Parágrafo único - A autoridade que presidir processo ou
procedimento administrativo ou judicial instaurado em decorrência de
conclusões de comissão parlamentar de inquérito comunicará,
semestralmente, a fase em que se encontra, até o final do andamento.



426

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
João Leite
Justificação: Este projeto de lei reproduz as disposições da Lei

Federal nº 10.001, de 4/9/2000. Há que afirmar, ainda, que a matéria
está entre as do art. 24, inciso XI, da Constituição Federal, inserindo-
se, pois, 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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.190/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.236/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora o imóvel

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

Pirapora o imóvel constituído de terreno com área de 24.074m² (vinte
e quatro mil e setenta e quatro metros quadrados), situado nesse
Município, registrado sob o nº 6.053, fls. 214v./215, do Livro 3-G, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de orla fluvial, para a instalação de área de eventos.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Gil Pereira
Justificação: De acordo com a escritura pública lavrada em 28/5/51,
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a área a que se refere esta proposição destinar-se-ia à construção de
uma praça pública, o que não aconteceu, corroborando o
cumprimento da finalidade social a que se destinava. A construção de
orla fluvial para instalação de uma área de eventos, com quiosques e
pista de bicicross, será, pois, ao longo da Avenida Salmeron (atual
esquina da Capitania dos Portos), a partir da esquina Piduca (atual
Rua Argemiro Peixoto) até a esquina da Rua Rio de Janeiro, entre o
cais projetado e as Avenidas do Comércio (depois da construção do
cais, essa via foi descaracterizada, sendo hoje a orla fluvial) e
Salmeron. O crescimento e desenvolvimento contínuo de Pirapora,
atualmente, requer novas atrações turísticas e de entretenimento não
só para seus munícipes, mas para todos os visitantes da cidade. A
orla fluvial que se pretende instalar impedirá a ociosidade do local,
garantindo também sua preservação e valorização, além de se
constituir num espaço para a prática desportiva.

Uma vez que a área mencionada está em desuso, favorecendo à
ação de vândalos, não garantindo a conservação e revitalização do
Rio São Francisco, a orla fluvial terá um grande alcance social,
turístico e econômico. Por tais razões, peço apoio aos nobres pares
para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.237/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora o imóvel

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

Pirapora o imóvel constituído de terreno com área de 2.970m2 (dois
mil novecentos e setenta metros quadros), situado nesse Município,
registrado sob o nº 943, a fls. 128v/129v no Livro nº 3-A, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma praça pública.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contatos da lavratura da



428

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Gil Pereira
Justificação: De acordo com a escritura pública lavrada em 31/7/23,

o terreno supracitado serviria para a construção de uma cadeia
pública. O prédio da cadeia foi demolido, nada mais restando de sua
estrutura física para o cumprimento da finalidade social a que se
destinava. O imóvel objeto da doação que ora se pretende fazer é
para a construção de um logradouro, Praça Tancredo Neves, que tem
por finalidade atender os interesses dos munícipes de Pirapora em
relação aos aspectos sociais, culturais e de entretenimento.

Uma vez que a área mencionada está ociosa e sendo depredada e
uma vez que a Praça Tancredo Neves terá um grande alcance social,
peço apoio aos nobres pares à iniciativa ora proposta.

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

PROJETO DE LEI N° 1.238/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.760/2006)

Declara de utilidade pública o Clube de Galope de Turmalina, com
sede nesse Município.

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

Turmalina.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Clube de Galope de Turmalina é uma entidade que

presta serviços à população de Turmalina e região, visando à melhoria
da qualidade social, ambiental, esportivo, cultural e assistencial,
através de promoções de eventos, exposições, feiras, preservação
dos animais. Promove treinamento, capacitação e qualificação de
mão-de-obra em todos os segmentos da atividade agropecuária.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.239/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.717/2006)

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Fundação
de Educação Artística - Flama -, 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 de Amigos

da Fundação de Educação Artística - Flama.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação de Amigos da Fundação de Educação

Artística - Flama - é uma instituição que promove a melhoria da
qualidade cultural, educacional e recreativa da sociedade.

Promove e fomenta todas as formas de experimentação e pesquisa;
eventos e prestação de serviços nos campos cultural, artístico,
educacional, de desenvolvimento social e intercâmbio cultural. Apóia
os programas e projetos da Fundação de Educação Artística.

- 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 1.240/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.402/2006)

Autoriza ao Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Padre Carvalho.

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

Padre Carvalho o imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros
quadrados) localizado na Praça da Matriz, s/nº, no Município de Padre
Carvalho, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Grão-Mogol, sob o nº 4.674.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal do
Município de Padre Carvalho.
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Art. 2º - O imóvel de que se 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. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei será destinado

definitivamente para o funcionamento da sede da Prefeitura Municipal
de Padre Carvalho.

- 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 1.241/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.321/2006)

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública de Chapada Gaúcha, com sede no Município de Chapada
Gaúcha.

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

de Segurança Pública de Chapada Gaúcha, com sede no Município
de Chapada Gaúcha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública do

Município de Chapada Gaúcha presta relevantes serviços a toda a
comunidade. Constitui-se em canal privilegiado, pelo qual as
autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa social locais
auscultarão a comunidade, contribuindo para que as instituições
estaduais operem em vista dos cidadãos e da comunidade. Propõe
aos órgãos de segurança em sua área de atuação a definição de
prioridades de segurança pública.

Tem também como função promover palestras, conferências, fóruns
de debates e implantar programas de instrução e divulgação de ações
e autodefesa nas comunidades, estabelecendo parcerias, visando aos
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projetos e às campanhas educativas de interesse da segurança
pública.

São de inestimável valor os serviços que o Conselho tem prestado a
toda a comunidade do Município de Chapada Gaúcha.

- 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 1.242/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.320/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Feminina e Comunitária
Santantonense, com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.

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

Comunitária Santantonense.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação Feminina e Comunitária Santantonense

realiza, entre outras iniciativas, importante trabalho assistencial no
Município de Santo Antônio do Jacinto, com vistas à saúde, à
segurança, à proteção, à educação e à valorização do público
feminino.

Trata-se de trabalho pioneiro nessa região, que tem auxiliado a
população, em sua maioria formada por mulheres carentes.

São de estimado valor os serviços que a Associação tem realizado a
tantas mulheres realmente necessitadas; além disso, ela apresenta
todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade publica
estadual, razão pela qual contamos com o apoio de nossos ilustres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.243/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.047/2006)

Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Defesa do
Consumidor, com sede no Município de Boa Esperança.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Defesa do

Consumidor, com sede no Município de Boa Esperança.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Instituto Mineiro de Defesa do Consumidor é uma

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Tem por
finalidade estatutária informar e orientar o consumidor sobre produtos
e serviços e todos os demais aspectos envolvidos nas relações de
consumo, incluindo legislação, regulamentação e fiscalização; realizar
testes comparativos entre produtos e serviços oferecidos ao
consumidor; planejar, produzir e editar materiais informativos
destinados ao cumprimento dos objetivos do Instituto; atuar junto aos
poderes públicos, visando ao aperfeiçoamento da legislação e das
normas de fiscalização e dos demais procedimentos de defesa do
interesse ou direitos do consumidor e dos contribuintes em geral, bem
como o cumprimento das leis e normas já promulgadas; atuar junto a
instituições privadas visando ao aperfeiçoamento das normas técnicas
e dos procedimentos relativos ao fornecimento de produtos e serviços;
exercer em juízo, individual ou coletivamente, a defesa dos interesses
e direitos dos consumidores, vítimas e contribuintes, independente de
autorização de nova assembléia geral; promover estudos, pesquisas e
eventos relacionados ao consumo, a qualidade de produtos e
serviços. O Instituto Mineiro de Defesa do Consumidor, não fará
distinção alguma quanto à raça, cor, condições sociais, credo, política
ou religião. O Instituto funciona regularmente e tem uma diretoria
composta por pessoas idôneas e que não recebem nenhuma
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. Reconhecer
a instituição como de utilidade pública estadual proporcionará
condições para a dinamização de suas atividades e concretização de
todos os seus objetivos. Em razão do exposto, espero contar com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Defesa do Consumidor, 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 1.244/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.574/2006)

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento do
Esporte em Boa Esperança - Indebe -, com sede no Município de Boa
Esperança.

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

Desenvolvimento do Esporte em Boa Esperança - Indebe -, com sede
no Município de Boa Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Instituto de Desenvolvimento do Esporte em Boa

Esperança - Indebe - é uma associação civil de direito privado, sem
fins econômicos, com duração por tempo indeterminado. Tem por
finalidade democratizar o acesso ao desporto, no âmbito do Município
de Boa Esperança; desenvolver e estimular o desporto nessa cidade;
coordenar e administrar recursos financeiros, provenientes de
doações e de verbas públicas destinadas com características de
desenvolvimento do esporte; promover atividades para incentivar a
prática esportiva; promover a inclusão social através da prática de
atividades esportivas; administrar programas e equipes esportivas;
disponibilizar e ministrar cursos na área de informática e artesanato,
visando a incentivar o fomento às práticas esportivas com acesso à
capacitação de nossos jovens. O Instituto de Desenvolvimento do
Esporte em Boa Esperança - Indebe - não faz distinção alguma
quanto à raça, à cor, às condições sociais, ao credo, à política ou à
religião. A instituição funciona regularmente e tem uma diretoria
composta por pessoas idôneas, que não recebem nenhuma
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. Reconhecer
a instituição como de utilidade pública irá proporcionar condições para
a dinamização de suas atividades e a concretização dos seus
objetivos. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

Nº 662/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a UFMG por ter sido a
classificada como a melhor instituição do Brasil em aproveitamento no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade.

Nº 663/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Unimontes por ter sido
classificada entre as melhores instituições do País no Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes - Enade.

Nº 664/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Mary Vieira, na
pessoa de seu Diretor, Professor Ubirajara Nascimento, pelo
transcurso do 10º aniversário de fundação dessa entidade.

Nº 665/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao estudante Thales Marques
Barbosa, da cidade de Passos, pela conquista do prêmio Destaque de
Minas em Educação, na 2ª Olimpíada Nacional de Matemática.

Nº 666/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao estudante Elianderson Isac
Souza, da cidade de Patrocínio, pela conquista do prêmio Destaque
de Minas em Educação, na 2ª Olimpíada Nacional de Matemática. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 667/2007, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja
encaminhado à Feam pedido de informações sobre a apresentação,
em 60 dias, de um projeto de recuperação do passivo ambiental
gerado pelo aterro sanitário de Belo Horizonte, em cumprimento ao
estabelecido na 143ª Reunião Ordinária do Plenário do Copam. (- À
Mesa da Assembléia.)

Nº 668/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a PMMG, na pessoa do seu
Comandante-Geral, Cel. Hélio dos Santos Júnior, pelo transcurso do
232º aniversário de fundação dessa instituição. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 669/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Relator José Guilherme Silva Menezes
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Senna e demais Diretores da Aneel com vistas a que seja negado
provimento a recurso interposto pela Cemig contra resolução que
autorizou o reajuste das tarifas de fornecimento de energia elétrica da
empresa em percentual inferior ao requerido.

Nº 670/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Govenador do Estado com vistas a que Cemig
desista do recurso interposto junto à Aneel contra resolução que
autorizou o reajuste das tarifas de fornecimento de energia elétrica da
empresa em percentual inferior ao requerido.

Nº 671/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Presidente da Cemig com vistas a que
essa empresa desista do recurso interposto junto à Aneel contra
resolução que autorizou o reajuste das tarifas de fornecimento de
energia elétrica em percentual inferior ao requerido. (- Distribuídos à
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 672/2007, da Comissão de Administração Pública, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda, Simão Cirineu
Dias, pedido de informação sobre o número de vagas, por Município,
para provimento de cargos das carreiras de Gestor Fazendário e de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças do Estado. (- À
Mesa da Assembléia.)

Nº 673/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que pleiteia
sejam solicitados à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e
Energia, ao Presidente da Eletrobrás e ao Comitê Gestor Estadual do
Programa Luz para Todos, Marcílio de Souza Magalhães, a validação
do Mercado Potencial Adicional, a manutenção da subvenção por
meio da Conta de Desenvolvimento Energético e o financiamento por
meio de Reserva Global de Reversão.

Nº 674/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado apelo ao Vice-Presidente da República, ao Ministro-
Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da
República, aos Deputados Federais e Senadores mineiros e ao
Comitê Gestor Estadual do Programa Luz para Todos, com vistas a
que seja considerada prioridade a segunda etapa do Programa Luz
para Todos em Minas Gerais.

Nº 675/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
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seja formulado apelo ao Gestor de Contrato do Programa Luz para
Todos da Cemig para a região Leste, com vistas a que seja dada
prioridade aos Municípios cujo atendimento estava previsto para a
primeira fase do Programa, bem como às comunidades com grandes
demandas.

Nº 676/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da Cemig e ao Comitê Gestor
Estadual do Programa Luz Para Todos, com vistas a que seja dada
prioridade aos Municípios cujo atendimento estava previsto para a
primeira fase do Programa, bem como às comunidades com grandes
demandas.

Nº 677/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado
com vistas a que sejam apuradas as denúncias contidas em
documentos que menciona, em especial no que se refere aos
Convênios nºs 151 e 152/2004, 750/2005 e 044/2006 e tomadas as
devidas providências.

Nº 678/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça cópia das notas
taquigráficas da reunião dessa Comissão realizada em 31/5/2007 e
pedido de afastamento dos policiais militares Geraldo Magela Ribeiro
e Ronilson Alves de Magalhães, lotados em Ouro Preto.

Nº 679/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia de notas taquigráficas de reunião dessa
Comissão realizada em 31/5/2007 à Corregedoria de Polícia Civil, à
Promotoria de Justiça da Comarca de Ibirité e ao Juiz responsável
pela Vara de Execução Criminal da Comarca de Ibirité com vistas a
que seja apurada denúncia apresentada por Érika Alves de Souza e
Graziele dos Santos Gonçalves e tomadas as devidas providências.

Nº 680/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas de reunião dessa
Comissão realizada em 31/5/2007 à Corregedoria da PMMG, à
Ouvidoria de Polícia e à Promotoria de Justiça da Comarca de
Contagem com vistas a que seja apurada denúncia apresentada por
Bruno Meireles dos Santos e Aldacy Jesus dos Santos e tomadas as
devidas providências.
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Nº 681/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas de reunião dessa
Comissão realizada em 31/5/2007 ao Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos com vistas a que
seja apurada possível prática de abuso de autoridade e lesão corporal
por parte de policiais militares contra Pedro Henrique Silva Santos, em
9/6/2006, em Belo Horizonte.

Nº 682/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas de reunião dessa
Comissão realizada em 31/5/2007 ao Comandante-Geral da PMMG e
ao Corregedor da Polícia Militar com vistas ao afastamento do Capitão
Anderson Maurício Coelho da presidência do inquérito policial militar
instaurado pela Portaria n° 285907 - IPM/8ª Cia. In dependente - e à
designação de um oficial da Polícia Militar da Capital para ocupar esse
cargo.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Política Agropecuária.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária e de Cultura e dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Mauri Torres.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa - Boa-tarde, Sr. Presidente, Deputado
José Henrique, caras colegas Deputadas, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia. Dois assuntos que gostaria de
trazer ao conhecimento dos nobres colegas me trazem hoje à tribuna.

Peço licença à Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão
de Cultura desta Casa, haja vista que o primeiro assunto que me traz
aqui se refere a essa matéria. Belo Horizonte pôde curtir, durante 10
dias, a edição do renomado festival Rendez-Vous Musical. A feliz
iniciativa de lazer e cultura para os belo-horizontinos e para aqueles
que por aqui passaram foi da Fundação Assis Chateaubriand,
presidida pelo colega, amigo e nobre jornalista Edson Zenóbio.

Antes de adentrar mais objetivamente o tema, gostaria de
cumprimentar esse jornalista, reconhecidamente um dos grandes
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executivos das imprensas mineira e brasileira, que, ao lado de outro
grande expoente da mídia nacional, o também jornalista Álvaro
Teixeira da Costa, comanda, com muito brilhantismo, toda a cadeia de
jornais, rádios e TVs dos Diários Associados. Esse grande grupo de
comunicação brasileiro tem contribuído de maneira ímpar e exemplar
para o desenvolvimento cultural e social de nosso Estado e de nosso
país.

Vale registrar ainda que esse projeto musical teve origem na França,
em 1982, representando um grande sonho de instrumentistas que não
tinham acesso à grande mídia, portanto restritos apenas a um
pequeno segmento de público. Desfilaram pelas praças de Belo
Horizonte nomes conhecidos como Dominguinhos, Hermeto Pascoal,
Marcus Viana, Toninho Horta, Túlio Mourão, ao lado dos corais da
Copasa e do BDMG e da orquestra de câmara do Sesiminas.

Edson Zenóbio e Álvaro Teixeira da Costa, somados ao
coordenador executivo, Nestor de Oliveira, e às coordenadoras de
produção, Cristina Sabino, Dora Alves e Rosemarie Pidner, foram os
responsáveis pelo sucesso desse evento na Capital dos mineiros.
Esta Assembléia reconhece e homenageia essas personalidades,
bem como as mais de outras mil pessoas envolvidas no sucesso
desse grande festival musical.

Foram quase mil empregos, entre diretos e indiretos, algo em torno
de 500 artistas, distribuídos em 12 palcos diferentes, e 50 concertos
distintos ocorridos neste período. Nessa oportunidade, a Capital de
todos nós mineiros foi brindada com a inauguração de mais dois
espaços culturais: o Museu de Artes e Ofícios - MAO -, na Praça da
Estação, e o Espaço Multiuso da Prefeitura de Belo Horizonte, com
capacidade para 216 telespectadores.

Meu caro Presidente, Deputado José Henrique, tudo isso só foi
viabilizado graças a Lei Federal de Incentivo à Cultura e ao dinamismo
empreendedor das pessoas citadas no início desta minha fala,
capitaneadas pelos grandes jornalistas Edson Zenóbio e Álvaro
Teixeira da Costa. Contribuíram ainda e decisivamente grandes
patrocinadores. Entre eles quero destacar a MBR, o BMG, a
Eletrobrás, o Instituto Cidadania da Unimed BH, a Cemig, Furnas e o
governo do Estado.
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Durante esses dez dias de inesquecível encontro cultural, todos nós
tivemos oportunidade de assistir à grande variedade de estilos e
gêneros musicais, com destaque para a música instrumental. Diante
disso, meu caro Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
apresento a esta Casa requerimento para que se consigne em seus
anais voto de congratulações a ser dirigido aos organizadores, pela
iniciativa de trazer o Rendez-Vous Musical a Belo Horizonte.

Meu caro Presidente, um segundo assunto me traz a esta tribuna:
na última quinta-feira, o Governador Aécio Neves me convidou para
assumir a Secretaria de Esportes e Juventude. Esse convite muito
honrou este parlamentar, mas, mais que isso, é orgulho para todos os
membros desta Casa. Quando o Governador Aécio Neves convidou
este jovem parlamentar para tal missão, ele quis não apenas prestigiar
o meu partido, o Democratas, ou o PSDB, seu partido, mas sobretudo
mostrar reconhecimento a todos nós, Deputados, pela grande
contribuição que temos dado ao Estado de Minas Gerais.

Alguns de V. Exas. já passaram por essa Pasta e conhecem a difícil
missão que me espera; todavia nós - junto-me a V. Exas. -, que
somos grandes homens públicos, que somos homens públicos de
verdade, buscamos, a cada dia que passa, atender às necessidades
das pessoas mais carentes e necessitadas do Estado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em primeiro lugar,
cumprimento-o pelo seu pronunciamento, bem como pelo convite que
lhe foi feito para assumir a Secretaria de Esportes do nosso Estado.

O Governador foi muito feliz na escolha, tendo em vista as
qualidades que V. Exa. tem, entre as quais cito o dinamismo. Vejo
pela frente um grande desafio, mas tenho certeza de que V. Exa. dará
conta do recado. Refiro-me ao desafio de movimentar o esporte do
nosso Estado efetivamente, pois essa área, muitas vezes, resume-se
ao futebol do Cruzeiro, Atlético, América e Ipatinga, além de vários
outros clubes. No tocante ao esporte especializado, temos um grande
potencial, a exemplo do Minas, que foi campeão brasileiro de vôlei e
está fazendo bonito no campeonato de basquete, em Uberlândia.

Muitas vezes, notamos que o esporte se concentra apenas em Belo
Horizonte ou em algum outro grande centro. Além disso, não há
oportunidade de se difundir o esporte pelo interior. Quantos atletas
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estão espalhados pelo interior de Minas Gerais e, muitas vezes,
procuram outras praças, outros Estados?

Então, vejo a grande oportunidade de se fazer um trabalho de base,
iniciando-o pelo primeiro degrau, a fim de valorizar o interior de Minas
Gerais, ou seja, valorizar outros grandes centros, de modo que
passem a integrar a grande rede esportiva que possuímos. Tenho
certeza de que V. Exa. dará conta do recado. Para tanto, poderá
contar com seus pares, colegas, companheiros, enfim, com esta
Casa, a fim de fazermos a diferença no que se refere ao esporte de
Minas Gerais.

Vimos que a Secretaria já teve vários Secretários. Como se sabe, o
Deputado Fahim Sawan esteve lá, durante alguns meses, e não
conseguiu conciliar seu trabalho com o da Pasta. V. Exa. tem todas as
condições de difundir o esporte pelo interior de Minas Gerais,
transformando a Secretaria de Esportes em uma grande Secretaria.
Mais que isso: V. Exa. poderá integrar o interior aos grandes centros.
Parabéns! Conte com este parlamentar e com esta Casa!

O Deputado Gustavo Corrêa - Obrigado. Agradeço-lhe as palavras,
Deputado Carlos Pimenta, que sempre trabalhou - e continua
trabalhando - em prol do desenvolvimento do Norte de Minas. Faço
minhas as suas palavras. Tenho certeza de que o esporte extrapola
fronteiras e, assim, vai além do futebol Atlético-Cruzeiro. Com certeza,
o esporte tem a capacidade de agregar, fazer com que as diversas e
diferentes classes sociais interajam em prol de uma mesma finalidade:
o esporte.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Gustavo
Corrêa, também o parabenizo. Falo como mineiro, cidadão, e não
apenas como seu colega da Assembléia Legislativa. O Governador foi
muito feliz na escolha, já que V. Exa. é jovem, comprometido, possui
uma trajetória de bons serviços prestados à querida Minas Gerais.

Ao ler suas primeiras entrevistas, concordei com V. Exa. no que se
refere à perspectiva de que o esporte - principalmente se o
vinculamos à juventude - pode ser um importante elemento de
integração e inclusão social. Quanto a essa questão, coloco-me à
disposição. O governo federal tem várias ações tanto para a juventude
quanto para o esporte. Essa parceira político-administrativa para
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Minas Gerais é muito positiva. Por isso, cumprimento-o e desejo-lhe
êxito à frente da Secretaria de Esportes e da Juventude. Que Deus o
ilumine! Que V. Exa. faça um belíssimo trabalho para todo o Estado
de Minas Gerais! Parabéns!

O Deputado Gustavo Corrêa - Obrigado, meu caro colega Deputado
André Quintão, grande companheiro, amigo, pessoa com quem, nos
últimos três anos, tive a melhor convivência possível.
Independentemente das diferenças partidárias, V. Exa. sempre se
pautou pela prudência, pela coerência, e, com certeza, a sua
contribuição, pelo seu conhecimento, será de extrema importância
para a minha gestão à frente da Pasta. Concedo aparte ao nobre
colega e atual Presidente da Comissão de que fiz parte na legislatura
passada, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Gustavo Corrêa. Quero saudá-lo da mesma forma, com o
mesmo vigor de quando V. Exa. iniciou sua vida parlamentar, ao lado
do seu querido pai, que aqui esteve com sua família, e de todos nós,
quando o recepcionamos aqui, no Parlamento. Tenho certeza de que
a trajetória de V. Exa. já está marcada pela sua honorabilidade, sua
dignidade e sua maneira extraordinária de fazer o bem,
particularmente nas ações voltadas para Minas Gerais. Prova disso é
a reeleição de V. Exa., que para nós, seus companheiros e todos que
o conhecem, foi, sem dúvida alguma, um grande momento.

O chamamento de V. Exa. para compor o governo Aécio Neves
muito nos motivou. Todos os Deputados, com toda a sinceridade, pela
conversa que temos, no dia-a-dia, manifestaram grande satisfação,
parabenizando o Governador pela escolha. Primeiro, por V. Exa. ser
portador de todas as qualidades inerentes ao cargo de Secretário de
Esportes de Minas Gerais; depois, pela sua trajetória já hoje honrada
e respeitada como membro da Comissão de Constituição e Justiça,
que V. Exa. tão bem serviu na legislatura passada. Parabenizo V.
Exa., que pode ter certeza de que nós, Deputados e Deputadas,
estamos felizes com a indicação. Sabemos que fará de sua Secretaria
uma extensão dos nossos gabinetes, conforme já disse em reiteradas
oportunidades pela imprensa. Com esse propósito, ficamos felizes e
honrados. Parabéns. Desejamos que Deus o abençoe nesta nova
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tarefa.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Gustavo

Corrêa, serei breve, até porque há muitos Deputados que querem
aparteá-lo. Quero parabenizá-lo. Tenho certeza de que, mais uma
vez, o Governador acertou em sua escolha do secretariado. O nosso
partido e a nossa Bancada do Democratas na Casa, por um lado
ganha, porque a partir de agora passa a ter, verdadeiramente, um
representante no primeiro escalão do governo do Estado. E perde
porque deixa de ter o seu Líder, aquele que já tem experiência e
garra. V. Exa. nos liderou muito bem nesses primeiros seis meses.

Fica aqui a nossa tristeza - e falo em nome da Bancada - por termos
de mudar o nosso Líder. Mas fica a felicidade e a alegria da certeza
de que V. Exa. muito bem nos representará na Secretaria de Esportes
e da Juventude do governo do Estado. Os democratas agora, sim,
sentem-se prestigiados e contemplados no primeiro escalão do
governo do Estado.

Parabéns a V. Exa. pelo trabalho aqui desenvolvido nos últimos três
anos. Desejamos sucesso nessa nova caminhada que agora se inicia
à frente da Secretaria de Esportes e da Juventude. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo,
desejando-lhe sucesso. Na minha avaliação, V. Exa. ocupará uma das
pastas mais importantes do Estado, a Secretaria de Esportes e da
Juventude. Há uma dívida histórica dos nossos governantes para com
a juventude. Infelizmente, há uma ausência de políticas públicas para
a juventude. Durante décadas, os nossos governantes não se
preocuparam com essa área. Hoje os jovens são os que mais matam
e morrem porque, às vezes, não têm acesso à cultura, ao esporte e ao
lazer.

Grande parte dos jovens nunca foi ao cinema. Um grande número
deles está no ócio, sem nenhuma oportunidade, sem acesso à escola,
ao primeiro emprego, à universidade. Portanto, desejo-lhe sucesso, de
coração. Fico feliz em saber que um jovem experiente, responsável e
competente ocupará a Pasta. Parabéns.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Gustavo Corrêa,
creio que todos gostariam de saudá-lo, e a Deputada Maria Lúcia
Mendonça me pediu que falasse em seu nome. Desejo-lhe toda a
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felicidade. V. Exa. está preparado para esse grande desafio, pois é
muito competente. Sem dúvida alguma, V. Exa. dará uma grande
contribuição para o nosso Estado nessa área tão importante de
esporte e juventude. Conte com nosso apoio, nossa torcida, nossa
presença permanente em seu mandato à frente da Secretaria de
Esportes e da Juventude. Parabéns e felicidades.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Caríssimo Deputado
Gustavo Corrêa, em meu nome e em nome do PHS, parabenizo V.
Exa., que assumirá um cargo tão importante e representará não só os
parlamentares, mas toda a juventude. Em nome da juventude, desejo-
lhe sorte, sucesso e bênçãos de Deus nesse novo momento que
viverá. Tenho certeza de que V. Exa. desempenhará um excelente
trabalho. Daqui assistiremos a todas as suas ações e iniciativas e as
aplaudiremos. Parabéns.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo-o e registro a
alegria da Bancada do PT, do PCdoB, da Liderança de Minoria.
Registro nossa alegria em saber que teremos à frente da Secretaria
de Esportes um jovem competente e aguerrido, votado em nossa
região, no Norte de Minas, em uma das regiões mais distantes do
Estado, como a região de Montalvânia, Manga, Juvenília. Com sua
força, esperamos que V. Exa. consiga levar essa Secretaria para as
regiões mais distantes do Estado, promovendo o esporte como um
todo em nossa região. Parabéns pela indicação. Conte com nosso
apoio.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Em meu nome e em nome do
PP, parabenizo a feliz escolha do Governador Aécio Neves, indicando
seu nome para Secretário de Esportes e da Juventude. Nesta Casa,
V. Exa. é unanimidade pelo seu talento e brilhantismo. Apesar de
jovem, é experiente, com uma carreira política brilhante. Faz parte da
família Corrêa, que sempre enalteceu a política mineira. Não tenho
dúvidas de que V. Exa. seguirá os passos de seu avô e de seu pai.

Não tenho dúvidas de que, quando V. Exa. tiver de voltar para a
Assembléia e disputar um novo mandato para a Câmara dos
Deputados, todos aplaudirão a feliz escolha do Governador Aécio
Neves. Não tenho dúvidas de que seu trabalho será profícuo. A área
de esporte é muito importante para juventude. Portanto o Governador



444

foi muito feliz em sua escolha. Parabéns e sucesso. V. Exa., que é
unanimidade nesta Casa, pode contar conosco. Parabéns.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Falarei, com muita
segurança, em nome do PSDB. Como Líder da Maioria, creio que
posso falar não só pela Maioria, mas também pela unanimidade desta
Casa.

V. Exa., ao longo destes quase cinco anos de convivência, durante
todo o mandato da legislatura passada e o início desta legislatura, tem
sido mais que um colega de Parlamento, um amigo de todos nós.
Companheiro leal, sempre atento e muito participativo em todas as
comissões, com invejável competência.

Com certeza, Deputado Gustavo Corrêa, V. Exa. traz, de berço, uma
referência que se conjuga e se confunde com a história de Minas.
Uma referência democrática, de trabalho, herdada de seu avô e de
seu pai. O Governador Aécio Neves, ao chamá-lo, faz uma escolha
muito feliz, e V. Exa. irá representar, com muita dignidade, o
Parlamento mineiro, auxiliando o Executivo em uma das tarefas mais
nobres.

Todas as atividades públicas, hoje, reclamam por uma atenção
especial, felizmente, porque vivemos num país democrático. Cada dia
mais, o nosso povo sente-se no direito - e o tem, de fato - de reclamar
e exigir atendimento digno na saúde, na segurança e na educação.

Sabemos que a juventude, que não é apenas o nosso futuro, pois
ela também tem a capacidade de, acima de tudo, ousar, propor
mudanças e fazer com que toda humanidade possa avançar, é um
segmento que precisa de uma atenção especial. Nada melhor que um
jovem experiente e talentoso como V. Exa. para conciliar juventude e
esporte. Trata-se de uma Pasta que é concebida, num momento de
muita felicidade, pelo Governador Aécio Neves, que agora a entrega a
esse jovem talentoso, que é V. Exa.

Quero desejar-lhe muito sucesso e reiterar o meu compromisso de
lealdade e companheirismo, para estarmos a seu lado torcendo e
ajudando, no que for possível, para que V. Exa. faça um grande
trabalho à frente dessa Secretaria. Parabéns e sucesso.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Em nome do PSB,
Deputado Gustavo Corrêa, queremos parabenizá-lo e desejar-lhe



445

muito sucesso à frente da Secretaria.
V. Exa. representa uma das melhores tradições da política mineira.

Temos a certeza de que, com sua jovialidade e com sua vitalidade, V.
Exa. será capaz de transformar aquela Secretaria.

Além do mais, V. Exa. tem um grande desafio, que não é o desafio
da construção da ponte, do asfalto, do posto de saúde nem da escola,
e sim o desafio de transformar pessoas. Talvez esse seja o seu maior
desafio no decorrer desse período, a fim de fazer com que esses
jovens, rapazes e moças, realmente vislumbrem uma condição de
vida melhor no futuro. Essa Secretaria vai às suas mãos e temos a
certeza de que esta Casa perde, mas ganha o Estado de Minas
Gerais.

Na oportunidade, gostaria de convidá-lo para, na terça-feira,
participar da final da Copa Corujão, que é patrocinada pela Rede
Globo Minas e pela Federação Mineira de Futebol. No final desse
campeonato, estará o Ferroviário, de Sabará, que vai disputá-lo com o
Minas, de Betim. A passagem de V. Exa. por lá, com certeza, irá
alegrar, motivar e trazer grande brilhantismo àquela festa, que reúne o
futebol amador da Região Metropolitana, e que também deve ser
olhado com todo o carinho, ao lado do esporte especializado como um
todo.

Parabéns, e que Deus o abençoe na sua caminhada!
O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Ilustre Deputado Gustavo

Corrêa, quero parabenizar V. Exa. e desejar-lhe pleno êxito nessa
nova tarefa, já que agora desempenhará um papel fundamental à
frente de uma secretaria que é novidade em nosso Estado: a
Secretaria de Esportes e da Juventude.

Trata-se de uma secretaria que cumpre um papel social
fundamental, que é o da inclusão social dos jovens por meio da
prática do esporte.

No que pudermos ajudar, junto ao Ministério do Esporte, ao Ministro
Orlando Silva, vamos fazer grandes parcerias, para elevar o esporte
em Minas Gerais e para, a cada dia mais, cuidar bem e melhor da
juventude de nosso Estado. Conte com o nosso apoio, pois o que é
bom para a juventude é bom para Minas. V. Exa. pode contar com a
ajuda singela deste Deputado. Felicidades e pleno êxito nessa nova
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tarefa.
O Deputado Gustavo Corrêa - Deputado Carlin Moura, agradeço-lhe

as palavras. Certamente a sua ajuda será importante para o nosso
trabalho à frente da Secretaria, haja vista que o Ministro do Esporte
Orlando Silva é do seu partido.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Sou companheiro de V.
Exa. de longa jornada, mais até que de seu pai, Deputado Oscar
Corrêa, de quem fui colega em Brasília durante um bom tempo e com
quem tive ótima convivência, assim como tenho com V. Exa. nesta
Casa.

Como toda a Casa faz hoje, gostaria de cumprimentá-lo pelo convite
do Governador Aécio Neves para que V. Exa. assuma a Secretaria de
Esportes e da Juventude. V. Exa. é um Deputado jovem e competente
e tem um ótimo convívio nesta Casa. Além disso, tem uma enorme
tradição política em Minas Gerais. Tenho a certeza de que
acrescentará ao governo de Aécio Neves com seu trabalho e
dinamismo e sua visão e competência. A sua família prestou serviços
relevantes ao Estado e ao Brasil. Certamente V. Exa. caminha nessa
mesma trilha.

Sem poder estender muito a minha fala, tenho a certeza de que
obterá êxito. Desejo-lhe sucesso nessa sua nova missão. Parabéns e
sucesso!

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Gustavo
Corrêa, todos aqui já lhe teceram elogios. V. Exa. é uma pessoa
dinâmica. Certamente aquela Secretaria agora começará a funcionar
e a realmente ter uma dinâmica. Em meu nome e no do América
Futebol Clube, gostaria de desejar-lhe sucesso. V. Exa. sabe
perfeitamente que é criativo. Além disso, sabe se acertar com todos
na área do esporte. Veja o seu traje de hoje: paletó negro, do Atlético;
uma camisa azul, do Cruzeiro; e uma gravata verde, do América
Futebol Clube.

Desejo-lhe sucesso. V. Exa. continuará com sua competência dentro
daquela Secretaria e ajudará o nosso querido América a sair do lugar
em que está, para voltar a ser da elite do futebol brasileiro. Obrigado.
Um abraço!

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro amigo, companheiro e
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colega Deputado Gustavo Corrêa, concordo com o pronunciamento
dos colegas Deputados que me antecederam. Estava com V. Exa.
quando soube da sua indicação para Secretário de Esportes. V. Exa.
sabe da minha alegria. Parabenizo o Governador Aécio Neves pela
escolha do jovem Gustavo Corrêa para assumir aquela Pasta. Quem
ganha com isso é Minas Gerais, os jovens de Minas Gerais.
Certamente V. Exa. fará muito pelos jovens, pela população do
Estado. Parabéns e sucesso!

O Deputado Gustavo Corrêa - Deputado Paulo Cesar, obrigado
pelas palavras. Posso dizer que possivelmente V. Exa. foi o primeiro a
saber do convite, haja vista que, quando fui convidado, estava ao seu
lado.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro Deputado Gustavo
Corrêa, serei bem breve, a pedido do nosso Presidente. Não poderia
deixar de cumprimentá-lo pelo novo cargo que V. Exa. assume.
Certamente, com todo o brilhantismo, transformará aquela Secretaria.
Esperamos que todas as regiões possam incluir no esporte tantos
jovens que se encontram afastados de qualquer oportunidade em
nosso Estado. Felicidades!

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Deputado Gustavo Corrêa,
com sua criatividade, inteligência e sabedoria, V. Exa. saberá o que
fazer na Secretaria de Esportes e da Juventude, que já foi tão
importante no passado, na época dos Jogos Intermunicipais do
Interior de Minas - o Jimi -, que certamente voltarão à tona. Apesar da
falta de recursos, com sua capacidade de criação, V. Exa. melhorará
essa área e fará com que os jovens de Minas Gerais possam ter
realmente a oportunidade de praticar esporte e se inserir melhor na
sociedade. Certamente eles terão dias melhores e serão mais felizes.
Parabenizo tanto V. Exa. quanto o Governador Aécio Neves pela sua
escolha, em razão do seu dinamismo e da sua capacidade.

O Deputado Ronaldo Magalhães (em aparte) - Deputado Gustavo
Corrêa, penso que o Governador Aécio Neves, mais uma vez, acerta
ao convidá-lo para dirigir a Secretaria de Esportes e da Juventude.
Como foi dito, V. Exa. é uma pessoa dinâmica, jovem, experiente e,
acima de tudo, sabe fazer política. É importante uma pessoa que sabe
fazer política estar à frente de uma secretaria de esportes, pois lidará
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com pessoas e estará ajudando a mudar essas pessoas,
principalmente os jovens.

Deixo o meu abraço de parabéns. V. Exa. poderá contar conosco.
Estaremos sempre juntos para todos os desafios que, com certeza, irá
enfrentar com força, com determinação e, acima de tudo, com muita
capacidade. Parabéns.

O Deputado Juninho Araújo (em aparte) - Deputado Gustavo, esta
Casa hoje vive uma mistura de sentimentos: sentimentos de tristeza
por saber que não o teremos aqui nos próximos dias e nas próximas
reuniões e de alegria por saber que teremos um Secretário dinâmico
como V. Exa., que, com certeza, dará continuação ao trabalho que
tem realizado ao longo dos seus mandatos nesta Casa. A Assembléia
quer parabenizá-lo e desejar-lhe boa sorte. Que Deus o abençoe e
que sua nova caminhada tenha êxito. V. Exa. poderá contar com
todos nós. Parabéns.

A Deputada Gláucia Brandão (em aparte) - Querido Deputado
Gustavo Corrêa, como professora de Educação Física, como ex-
atleta, como defensora do esporte, por entendê-lo como direito, não
poderia deixar de parabenizar V. Exa. e o nobre Governador pela
indicação do seu nome. Desejo-lhe sucesso. Estamos às ordens para
lutarmos juntos a fim de democratizarmos o esporte em Minas Gerais
e para torná-lo uma política pública inclusiva, a que todos tenham
acesso. Conte conosco, com a Assembléia, com a minha pessoa para
que possamos levar essa bandeira adiante. Que Deus lhe dê
sabedoria, coragem, ousadia e inteligência para continuar servindo ao
nosso Estado, como V. Exa. tem feito. Parabéns e sucesso.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Gustavo Corrêa,
o bom administrador é aquele que sabe escolher bem os seus
assessores. O Governador Aécio Neves mostrou, mais uma vez, sua
sabedoria ao indicá-lo para assumir a Secretaria de Esportes e da
Juventude. A escolha não pode ser encerrada só nesse acerto do
Governador. V. Exa. chega à Secretaria pelo talento demonstrado
aqui nas lides do dia-a-dia da Assembléia Legislativa. V. Exa. possui
capacidade, competência; é um parlamentar atuante, uma grande
liderança dessa nova geração de políticos mineiros, por isso quero
cumprimentá-lo. Será redundância desejar-lhe sucesso. Isso faz parte
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da sua vida pública. Não tenho dúvida disso. Será um acerto, um
êxito. V. Exa. será um grande Secretário à frente da Secretaria de
Esportes e da Juventude.

Gostaria apenas de dizer que árvore boa dá bons frutos. V. Exa.
veio de uma tradição de grandes nomes da nossa vida pública. O
nosso saudoso Ministro Oscar Dias Corrêa, seu avô, além de ter sido
grande tribuno, grande parlamentar, foi Ministro do STF e homem de
escol, talento, capacidade, inteligência. Também o seu pai, de quem
fui colega aqui, na Assembléia Legislativa. Seu pai era outro
extraordinário talento. Tenho certeza de que, com V. Exa. à frente da
Secretaria, ela assume um valor maior ainda, pois V. Exa. é jovem e
saberá conduzi-la tanto na parte de esporte quanto na de juventude.
Que procure resgatar, no caminho, os jovens dos descaminhos, do
vício, da droga e abra espaço para a inclusão social.

O esporte é um grande fator de união para os jovens e os adultos, é
um bom caminho. Além do mais, temos a palavra “juventude” no nome
da Secretaria.

Tenho convicção de que V. Exa. realizará um grande mandato à
frente da Secretaria, e com isso ganharão a Secretaria, o esporte, a
juventude, o governo Aécio Neves e nós, seus colegas da
Assembléia, que nos orgulharemos de tê-lo à frente da Secretaria de
Esportes e da Juventude. Boa sorte e felicidades em sua nova gestão.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputado Gustavo
Corrêa, estou aqui com muita alegria por saber que V. Exa., por quem
tenho um grande apreço, está à frente desse novo desafio, ao ocupar
a Secretaria de Esportes e da Juventude. Tenho a certeza de que
transformará nosso Estado em um exemplo e fará um excelente
trabalho, desenvolvendo grandes projetos e programas.

Já existe um trabalho realizado, que, certamente, você continuará e
melhorará ainda mais. Pode contar com meu empenho e trabalho na
elaboração de projetos, até junto ao governo federal, para fazermos
crescer ainda mais o que já existe no nosso Estado. Sabemos da
importância do trabalho desenvolvido em Minas, das atividades
desenvolvidas nos campos de futebol - bem na base - com os
menores e adolescentes, que são orientados, treinados e capacitados
para a área esportiva. Isso culmina com o nosso trabalho de base: a
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educação, que é fundamental para o crescimento e a evolução do
indivíduo. Portanto, receba o meu apreço enorme e meus parabéns.
Conte com meus préstimos. Muito obrigada.

O Deputado Gustavo Corrêa - Muito obrigado, Deputada Rosângela
Reis.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a prorrogação do meu tempo
como orador, para que pudesse ouvir meus colegas. Confesso que
fiquei extremamente sensibilizado e emocionado com as palavras que
me foram dirigidas neste momento. Peço desculpas aos oradores que
estão inscritos para suceder-me nesta tribuna.

Concluindo, quero dizer aos 87 mil eleitores que me confiaram seu
voto e destino no dia 1º de outubro - muitos colocaram sua vida em
nossas mãos - que jamais me furtarei aos compromissos que assumi
quando candidato. Agora, eles podem saber que, além de ter um
Deputado que estará trabalhando pelos interesses de cada um dos
853 Municípios do Estado, terão também um Secretário trabalhando
para que o esporte de Minas seja reconhecido como o melhor do
nosso país.

Agradeço, de coração, a cada um dos nobres colegas que aqui
estão os conselhos, a compreensão, as divergências que às vezes
tivemos e, sobretudo, a amizade e o companheirismo de que pude
usufruir ao lado de cada um dos senhores enquanto aqui estive.
Sintam-se em casa na Secretaria de Esportes e da Juventude, pois
ela é uma extensão do gabinete de cada um dos senhores. Muito
obrigado e boa tarde.

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

O Deputado Weliton Prado - Boa tarde a todos e a todas. Realmente
a coisa está feia, a coisa está preta. Digo isso sem nenhuma
conotação racial, apenas estou parafraseando um trecho do ditado
popular para expressar que milhões de mineiros em todo o Estado,
principalmente nos rincões, no interior, nos bairros da periferia de Belo
Horizonte e da Região Metropolitana, estão na completa escuridão
porque não conseguem pagar o valor da energia elétrica da Cemig,
que é uma das mais caras e tem o ICMS mais alto do Brasil. São
milhares de pessoas do Estado de Minas Gerais, são 18 milhões de
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habitantes, e 97% são obrigados a ser atendidos praticamente por
uma única companhia. Há um monopólio absoluto. Como não há
concorrência, a Cemig dá-se ao luxo de, periodicamente, aumentar a
conta de energia elétrica. O cidadão, neste mês, já está pagando a
conta de energia elétrica com o valor reajustado muito acima da
inflação. Conforme alguns dados que tenho, nos últimos 10 anos, o
percentual de aumento que houve na conta de energia elétrica foi de
mais de 500%. Só neste governo, foi mais de 100%. O que nos
entristece, deixa-nos indignados e revoltados, é que, além de o
cidadão estar sendo sacrificado neste mês, por pagar um reajuste na
conta de energia elétrica, a Cemig ainda não está satisfeita. Ela já
entrou com recurso junto à Agência Nacional de Energia Elétrica -
Aneel - solicitando mais um aumento. Já havia solicitado 23,5%, e a
Aneel concedeu em torno de 5,5%. Para as residências, o aumento foi
de 6,5%. E a Cemig não ficou satisfeita, entrou com recurso e quer
mais.

Aliás, parabenizo o jornal “Hoje em Dia”, que trouxe, na capa do
jornal do dia 25/5/2007, a manchete: “Cemig pede revisão do reajuste
de luz”. A Cemig quer mais reajuste. Ninguém agüenta, isso é
desumanidade. Trata-se de uma companhia que tem o princípio de
defender o interesse público, preocupar-se com a justiça social, uma
companhia do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, as pessoas mais
pobres e mais humildes ficam prejudicadas, pois não conseguem
pagar o valor da energia elétrica. Há casos, principalmente no interior,
em que o valor da conta de energia elétrica é mais alto que o do
aluguel. Há pessoas simples que moram em um cômodo, têm
aparelhos domésticos, uma televisão, uma geladeira, chuveiro, e
muitas vezes a conta de energia da Cemig fica mais cara que o valor
do aluguel.

Deixamos aqui toda a nossa indignação. Já apresentamos um
requerimento, na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
da qual sou Presidente, para fazermos uma visita, por meio da
Comissão, ao relator desse recurso, da Aneel, Sr. José Guilherme da
Silva Menezes Sena, e demais Diretores, a fim de solicitar que a
Aneel negue provimento interposto pela Cemig em relação a um
reajuste maior. Já pensou? Mais 20%? É uma coisa que não se
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justifica. Consta notícia em todos os jornais. Jornal “Diário do
Comércio, de 10/5/2007: “Lucro da Cemig cresceu 19,6%”. “Hoje em
Dia”, de 10/5/2007: “Lucro da Cemig sobe 19,69% e vai a
R$406.000.000,00”. “Estado de Minas”, de 10/5/2007: ”Lucro da
Cemig cresce e atinge R$406.600.000,00”.

Essa média não é anual, é trimestral, por três meses apenas. Se
somarmos, o lucro anual da Cemig será de mais de
R$3.000.000.000,00. Justifica penalizar as pessoas mais simples, as
pessoas mais humildes, que não têm condições de pagar a energia
elétrica? Se fizermos um levantamento, são milhares, milhares e
milhares de pessoas em todo o Estado que estão sem luz, estão na
escuridão. Muitas vezes até estão com bebê, ou doente, ou idoso em
casa, e, sem terem condições de pagar a conta de energia elétrica,
encontram-se no escuro. Então, o Estado tem de ter essa
sensibilidade.

Não vamos medir esforços, vamos lutar, fazer um grande
movimento.

Quero apoio de todos os partidos desta Casa, de todas as
Lideranças, para flexibilizar. O Sr. Djalma, Presidente da Cemig, o
Governador Aécio Neves, a Aneel, todos devem rever esses valores
absurdos de reajuste da conta de energia elétrica da Cemig. É
importante uma grande mobilização, da mesma maneira que fizemos
em relação ao tarifaço, à taxa de incêndio. Muitos duvidaram. Ficamos
mais de um ano brigando para acabar com a taxa de incêndio e
conseguimos. Vamo-nos empenhar, manhã, tarde e noite nas
comissões; panfletos nas ruas; imprensa, associação comercial,
entidades, ONGs, Igreja, vamos conversar com todo o mundo para
fazer um grande movimento contra esses valores absurdos cobrados
na conta de energia elétrica pela Cemig. Acabamos com a taxa de
incêndio nas residências. Estamos com uma ação direta de
inconstitucionalidade no STF para tentar derrubar a taxa para o
comércio e a indústria. Conseguimos também acabar com a taxa para
chamar a polícia.

É perfeitamente possível unir todos os partidos, independentemente
de ideologia, para fazer esse grande movimento para diminuir os
valores da conta de energia elétrica. Sobre o ICMS, já temos projeto
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tramitando. Em Minas Gerais, o ICMS é de 30%; Pará, 27%; Espírito
Santo, 25%; Santa Catarina, 25%; Goiás, 25%; Rio Grande do Sul,
25%; Rio de Janeiro, 18%. O Estado que tem a maior alíquota de
ICMS, o mais caro imposto sobre a energia, é justamente aqui, com
30%. Repito porque acho importante as pessoas assimilarem e se
indignarem.

Na época do Brasil Colônia, Tiradentes foi esquartejado por causa
de um quinto dos impostos cobrados pela Coroa, seriam 20%. Só em
relação à conta de energia elétrica da Cemig pagamos o dobro, 40%.
Então, pela metade, Tiradentes foi esquartejado. Precisamos nos
indignar, fazer um grande movimento pela redução na conta de
energia elétrica da Cemig e nos mobilizar para não permitir esse
absurdo, que é o aumento de mais 20%, esse recurso que a empresa
está solicitando à Aneel.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado, V. Exa. traz um
tema extremamente importante, que, além de ser bandeira da
Bancada do PT, com certeza também o é de muitos Deputados desta
Casa, da sociedade de Minas e dos movimentos sociais. No primeiro
e no segundo encontro dos movimentos sociais mineiros, eles
apresentaram, nesta Casa, um projeto de lei de iniciativa popular
homenageando D. Luciano Mendes, assinado por 130 mil pessoas. O
projeto, que aguarda o primeiro parecer da Comissão de Justiça, pede
a isenção de pagamento para as famílias que consomem até 100kW.
Essa é uma bandeira da justiça social de Minas.

Parabenizo-o por, mais uma vez, abordar esse tema em Plenário. A
sensibilidade do Governador e desta Casa deve apontar para a
redução da tarifa. A Comissão que V. Exa. preside já encaminhou à
Aneel pedido para que não aceite esse aumento. É importante que
esta Assembléia de fato se manifeste sobre esse tema, pois é
fundamental, até porque Minas já se pronunciou, os movimentos já se
pronunciaram. Cabe ao Governador e à Cemig um posicionamento
mais firme. Estamos cumprindo, até 2008, o maior programa do
governo federal em parceria com o governo de Minas, o Luz para
Todos. Criamos oportunidade para todos terem energia elétrica.
Quando se cria, vem a dificuldade para pagar a tarifa.

Registro a importância da Comissão de Assuntos Municipais. Esse
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tema cuida da inclusão social em nosso Estado. Parabéns.
O Deputado Weliton Prado - Agradeço à Deputada Elisa Costa. É

fundamental esse movimento de aglutinação de forças para que
tenhamos o maior número de apoio para essa causa.

Da mesma maneira que discutimos a Taxa de Incêndio, faremos
agora. Repetirei isso aos quatro cantos do Estado, a todos os rincões
e regiões, a fim de abraçar essa bandeira de sensibilizar o governo
para diminuir o valor exorbitante cobrado pela energia elétrica em
Minas Gerais.

Vários jornais publicaram matéria a esse respeito. Em 31/5/2006 “O
Estadão” publicou: “Energia elétrica de Minas é 42% mais cara”. O
jornal “O Tempo”, no dia 1º/6/2006, publicou: “Energia de Minas é a
segunda mais cara do País”. Com esse reajuste, já é a primeira mais
cara. Há um ano, a energia elétrica da Cemig era a segunda mais
cara do País, mas a Cemig cresceu tanto, aumentou de forma
fabulosa seus rendimentos, que aumentou, também de forma
fabulosa, o valor da conta de energia elétrica, e conseguiu ocupar o
primeiro lugar de energia mais cara do País.

É muito importante fazer essas gestões. Apresentamos
requerimento ao Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig,
para que a empresa desista do recurso interposto à Aneel, que
autorizou um reajuste de 6,5%. A Cemig não está contente e quer
mais 20%.

Apresentamos também requerimento solicitando ao Sr. José
Guilherme, da Aneel, relator do processo, que negue o recurso da
Cemig.

Apresentamos apelo ao Governador Aécio Neves para que faça os
esforços necessários para que a Cemig desista desse aumento, que
penalizará não apenas a população, mas as pequenas empresas, que
já pagam muitos impostos.

O Estado de Minas Gerais tem uma das mais altas tributações do
País. A tributação do álcool é 25%, enquanto em São Paulo é 12%. E
assim por diante. Se o empresário quer investir e gerar emprego em
nosso Estado, compra uma máquina em São Paulo e paga 12% de
ICMS. Mas, quando chega aqui, tem que pagar a diferença da
alíquota de 6%, o que muitas vezes inviabiliza a contratação e
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geração de emprego e renda. No Triângulo Mineiro há um grande
número de empresas que estão indo para outros Estados em virtude
da alta carga tributária.

É muito importante que o governo se sensibilize. Não vamos nos
calar. O PT e o conjunto dos movimentos sociais e dos Deputados
desta Casa não se calarão. Podem ter certeza de que muitos
Deputados reclamarão, porque repetirei quantas vezes seja
necessário. Não vou me cansar, farei uma grande campanha, com
abaixo-assinado, em todo o Estado, e levarei ao Governador Aécio
Neves. Em todas as oportunidades, seja em um campeonato de biloca
ou em um racha; seja na porta do cinema ou no ponto de ônibus; na
praça pública, na escola ou na reunião com empresários; não
interessa onde estivermos, se ele estiver presente, levaremos essa
bandeira. Conclamaremos o conjunto da sociedade para se revoltar
cada vez mais contra os valores exorbitantes da conta de energia
elétrica da Cemig. Essa estatal deveria ter responsabilidade com as
pessoas mais simples e pobres, com os programas sociais.
Infelizmente, com esses valores na conta de energia elétrica, a Cemig
não dá bom exemplo para nosso Estado. Obrigado.
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício,
Deputado João Leite, os Deputados presentes no Plenário e toda a
população mineira. Quero também, em nome da Bancada do PT,
parabenizar o Deputado Gustavo Corrêa, que assume a Secretaria de
Esportes e da Juventude. Desejamos-lhe sucesso e esperamos que
consiga realizar políticas públicas de inclusão social destinadas
especialmente à nossa juventude e que consiga que os programas
sociais aconteçam em Minas Gerais. Portanto, deixo esse registro, em
nome da nossa bancada. Vários Deputados já se pronunciaram.

Quero abordar dois temas. O primeiro diz respeito ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, comemorado ontem, com muitas preocupações no
mundo e principalmente no nosso Estado. Ontem, na comissão da
Cipe Rio Doce, da qual fazemos parte, - vejo que o Deputado Padre
João está em Plenário -, discutimos um tema que diz respeito à
questão ambiental. Essa comissão cuida dos afluentes da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce. A partir de recursos da ordem de



456

R$4.000.000,00, que foram alocados na Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Política Regional, discutimos critérios para
que os Municípios elaborem projetos de estações de tratamento de
esgoto - ETEs. Essa ação viabilizará um projeto da Cipe elaborado
nos últimos anos e acompanhado ao longo de várias caravanas pela
bacia do Rio Doce: o projeto Rio Doce Limpo.

Hoje há um recurso orçamentário da ordem de R$4.000.000,00, que
está na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E o conjunto da Cipe
pretende reunir seu Presidente, Deputado José Henrique, e toda a
comissão com o Secretário Dilzon Melo, a fim de trabalharmos
efetivamente na perspectiva de que os Municípios reivindiquem esse
recurso para o projeto Rio Doce Limpo, fazendo as ETEs, para
sanearmos os nossos afluentes e o nosso Rio Doce.

Considero essa tarefa muitíssimo importante. Esperamos que esse
recurso cumpra a determinação do grupo técnico que participou da
elaboração desse projeto. Há mais de um ano esse grupo se reúne
para que esses recursos possam efetivamente ir para a Bacia
Hidrográfica do Rio Doce.

Ontem, na reunião, contamos com a participação dos Consultores
da Assembléia, de representantes da Seplag, da Copasa, da Sedrhu,
do Igam, da ANA, da Caixa Econômica Federal, enfim, de vários
organismos do governo federal e do estadual, componentes desse
grupo técnico que construiu essa proposta, para que, a partir de
agora, ela seja implementada em Minas Gerais.

Como ontem comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e
realizamos essa reunião, espero que haja uma ação concreta de
todos esses órgãos e da Cipe Rio Doce para Minas Gerais,
especialmente para a nossa bacia.

Espero, Deputado Padre João, que consigamos implementar a
proposta, realizá-la, utilizar esses recursos e estimular os Municípios a
reivindicar parte desses recursos para a elaboração de projetos e
posteriormente para a execução de outros projetos ao longo da bacia
do Rio Doce.

Acredito que essa seja uma iniciativa concreta. Ela corresponde a
uma ação da Cipe que vem sendo discutida há alguns anos e, agora,
poderá ser implementada. Da mesma forma, acertamos ontem a
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realização de uma audiência pública em Baguari, Governador
Valadares, para discutirmos sobre a usina de Baguari.

Será no dia 25/6/2007, uma proposta também da Cipe, para
acompanhar de perto as questões ambientais, sociais, culturais e
econômicas que envolvem a construção da hidrelétrica, os problemas
que, do ponto de vista social, também afligem as famílias,
principalmente para avaliarmos quais são os impactos sociais e
ambientais que mais essa hidrelétrica promoverá no meio ambiente,
especialmente em relação às famílias que serão atingidas ao longo do
lago que será preenchido nos próximos anos. Espero que, nessa
audiência, possam ser discutidos os problemas e que seja o momento
de se avaliar o papel do consórcio, dos Municípios, das famílias
atingidas; enfim, que as famílias possam receber indenizações justas
pelos seus bens e principalmente para a sua sobrevivência, pelo local
onde se encontram os trabalhadores rurais e suas terras.

Quero também registrar, Deputados Padre João, André Quintão e
Wander Borges, que hoje nos deparamos, na Assembléia, com alunos
e professores de várias universidades que vieram fazer uma denúncia
sobre o projeto que reduz a área do Parque da Serra do Rola-Moça.
Acompanhamos a reivindicação. Há um projeto de lei nesta Casa, e
gostaríamos de solicitar que ele fosse mais bem avaliado, que
houvesse uma audiência pública e que a população fosse ouvida, até
porque o projeto reduz as áreas destinadas à preservação em 6,5%.
Propõe-se uma parte dessas áreas para um loteamento e outra para a
atividade mineradora, próxima à Capão Xavier, que tem provocado
danos ambientais enormes em Minas Gerais.

Queremos ser solidários com os alunos, os professores e os
ambientalistas que aqui estiveram, para que haja sensibilidade de
nossa bancada e das bancadas de todos os partidos políticos para
avaliar melhor o projeto, verificar qual o risco da região, especialmente
por ser um parque historicamente defendido por várias comunidades,
envolvendo seis mananciais que abastecem parte da Capital e de
Ibirité.

Segundo a Copasa, 450 mil pessoas dependem das nascentes do
Barreiro, do Bálsamo, do Rola-Moça, do Taboão, do Mutuca e do
Catarina. Ou seja, de fato, é uma grande região de proteção, e é
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preciso garantir a permanência desse parque.
Quero deixar aqui essa reflexão, a nossa solidariedade às pessoas

que se manifestaram e solicitar aos Deputados que avaliem melhor
esse projeto e, quem sabe?, até o retirem de pauta, para que possa
ser mais bem avaliado pelas comunidades e para que seja evitado
mais um dano ambiental no Estado de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para dizer que aprovamos, da nossa
autoria e da sua autoria, Deputado Padre João, hoje, na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma audiência pública para
discutirmos a situação do projeto de financiamento Fundo Máquinas
para o Desenvolvimento - Fundomaq. Esse pedido, feito pelo
Deputado Padre João e apresentado pela Bancada do PT, foi objeto
de denúncia de vários Prefeitos de Minas Gerais, de diversas regiões,
que, ao solicitarem recursos do governo federal para outros
convênios, especialmente para o Programa de Intervenções Viárias -
Provias -, foram cientificados pelo Tesouro Nacional que havia
irregularidade do ponto de vista legal, especialmente contrariando a
Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 35, e que, se não
houvesse o reparo, os Municípios estariam impedidos de fazer novos
convênios com o governo federal.

Estou aqui de posse de um parecer, do Secretário Adjunto do
Tesouro Nacional, Eduardo Coutinho Guerra, que encaminha para os
Municípios - especialmente para o Prefeito de Brazópolis - justificativa
de que houve uma operação de crédito em Minas Gerais que contém
uma ilegalidade, que o Estado precisa reparar.

Na época, a Bancada do PT até abordou esse problema. Votamos
favoravelmente, por compreender, naquele momento, que se tratava
de um benefício a ser estendido aos Municípios, dada a necessidade
desses de máquinas e equipamentos para atendimento das
necessidades da população, principalmente a dos Municípios menores
de Minas Gerais.

Agora cabe avaliação por parte do governo do Estado, e esta
audiência pública pode esclarecer melhor os fatos. Estamos
solicitando a participação do Tesouro Nacional, por meio do Ministério
da Fazenda, e de representantes do Estado, para que nessa
audiência pública sejam feitos os devidos esclarecimentos e para que
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os mais de 700 Municípios que buscaram recursos não sejam
prejudicados por essa iniciativa do governo de Minas Gerais.

Desejamos que essa audiência seja mais participativa, que os
esclarecimentos possam vir, que o Estado possa resolver a questão
da ilegalidade ou da irregularidade e que não haja outros
impedimentos, a fim de que os Municípios de Minas Gerais, que já são
tão penalizados por escassez de recursos, possam viabilizar projetos
e convênios com o governo federal, com o governo do Presidente Lula
em prol de uma melhor solução para o problema.

Esse tema remete-nos a uma reflexão. Devemos, cada vez mais, ter
cuidado na análise dos projetos, que não podem ser aprovados a
toque de caixa. É preciso tempo, Deputado André Quintão, para que
haja maturidade suficiente, de modo que todas as questões legais e
jurídicas possam ser avaliadas e analisadas e que os benefícios
possam chegar até os Municípios dentro da legalidade. De fato, pelo
art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal há uma operação de crédito
que não deve ser feita entre Estados e Municípios, ou seja, entre
entes federados.

Deixo aqui esse registro e essa preocupação. Nessa audiência
pública, será importante a presença dos Prefeitos e das Prefeitas,
para também solicitarem os devidos esclarecimentos. Essa questão
precisa ser resolvida o mais rápido possível porque, especialmente no
caso do Provias, Deputado Padre João, os Municípios só têm prazo
para garantir recurso federal até 30 de junho. Se isso não for resolvido
até essa data, nossas Prefeituras perderão o convênio federal, o
Provias. Grande parte dos Municípios já havia feito a documentação e
já estava no momento de assinar o convênio federal.
  Essa ilegalidade ou essa irregularidade traz prejuízos enormes aos
Municípios de Minas Gerais. Esperamos que essa audiência possa
fazer os devidos esclarecimentos e que o governo tenha mais cuidado
nos projetos. Além disso, nós, desta Casa legislativa, não pela pressa,
mas pelo compromisso que temos com o povo de Minas Gerais e com
os Municípios, precisamos avaliar a tempo os projetos, que precisam
ser melhor elaborados pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Muito obrigada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam que seja

prorrogado até 18/6/2007 o prazo para recebimento de emendas ao
Projeto de Lei nº 1.070/2007, do Governador do Estado, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2008 e dá outras
providências.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo de determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 6 de junho de 2007.
João Leite, 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 673 a 677/2007, da Comissão de Assuntos
Municipais, e 678 a 682/2007, da Comissão de Direitos Humanos.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em
5/6/2007, dos Projetos de Lei nºs 836/2007, da Deputada Elisa Costa,
e 886 e 887/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos
Requerimentos nºs 588 e 589/2007, do Deputado Chico Uejo, 596 e
597/2007, do Deputado Deiró Marra, 599 e 600/2007, do Deputado
Hely Tarqüínio, e 603 e 604/2007, do Deputado Inácio Franco; e de
Cultura - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 5/6/2007, dos
Projetos de Lei nºs 713/2007, do Deputado Padre João, 819/2007, do
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Deputado Ademir Lucas, e 977/2007, do Deputado Ivair Nogueira, e
dos Requerimentos nºs 498/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
515/2007, do Deputado Célio Moreira, 542/2007, do Deputado Jayro
Lessa, 549/2007, da Deputada Gláucia Brandão, 557/2007, do
Deputado Rômulo Veneroso, 581/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, e 585/2007, do Deputado Tiago Ulisses, e pelo Deputado
Mauri Torres - indicando os Deputados Gil Pereira e Paulo Cesar para
Vice-Líderes do Governo (Ciente. Publique-se.).

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 do Projeto de Lei
Complementar nº 19/2007, do Governador do Estado, que 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 -; e dos Projetos de Lei nºs 325/2007, do Deputado Zé Maia, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel
que especifica; e 409/2007, do Governador do Estado, que dispõe
sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política

Agropecuária solicitando à Codevasf os estudos preliminares sobre os
barramentos dos Rios das Velhas, Paracatu e Urucuia, a cargo da
empresa Ecoplan, em especial o projeto que abrange a Fazenda
Murici, no Município de Santo Hipólito. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

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

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

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 19/2007 e os Projetos de
Lei nºs 29, 122, 305, 320, 456, 522 e 1.025/2007, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

64/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a
destinação de 10% dos imóveis populares construídos pelo governo
do Estado aos portadores de deficiência. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, com as Emendas nºs 1 e
2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº
2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs 1
e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 64/2007 na forma do Substitutivo nº 2,
com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissao do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 153/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que torna obrigatória a realização de exame
laboratorial para diagnóstico da anemia infecciosa eqüina e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão
de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Política Agropecuária.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 153/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com
a Emenda nº 1. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 225/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a obrigatoriedade de a
Loteria Mineira destinar pelo menos 50% dos seus bilhetes lotéricos
na divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 225/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Direitos
Humanos.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 931/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Conselheiro Lafaiete 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 932/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Mar de Espanha 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.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a
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palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado João Leite,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, inicialmente faço um convite a toda
a Casa. No dia 11 de junho realizaremos o encerramento da edição do
primeiro semestre do Parlamento Jovem, um importante projeto
desenvolvido pela Assembléia Legislativa, por meio da Escola do
Legislativo, em parceria com a PUC Minas, Unidade São Gabriel.

Esse projeto foi iniciado na legislatura passada, e tive oportunidade
de ser um de seus coordenadores, na condição de Presidente da
Comissão de Participação Popular. O projeto integra escolas de
ensino médio, públicas e privadas, e estudantes de ensino de nível
superior. A partir da escolha democrática de um tema, realizam um
amplo processo de debate, durante quatro, cinco meses, com oficinas,
palestras e grupos de trabalho. Nessa sessão plenária, quem toma
conta da Assembléia são os jovens, que, ao final, transformam seus
debates em proposições, que são encaminhadas à Comissão de
Participação Popular.

Portanto, a edição 2007 do Parlamento Jovem deste primeiro
semestre terá o seu encerramento no dia 11. Solicito ao Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que, no segundo semestre,
desenvolvamos o Parlamento Jovem no interior. No ano passado,
realizamos o Parlamento Jovem com a PUC de Arcos. Obtivemos
êxito em todos os locais aonde tenho ido, principalmente nas
universidades, faculdades do interior do Estado. Há uma grande
demanda dessas instituições de ensino para também fazerem parte
do Parlamento Jovem.

Não diria ser o caso da Assembléia mineira, mas o Poder Legislativo
tem sofrido bastantes desgastes. Dessa forma, nada melhor do que
aproximar o Poder Legislativo da população, principalmente da
juventude, quer seja em âmbito federal, quer seja em âmbitos
estaduais e municipais.

No dia 12, terça-feira, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil,
será realizada uma audiência pública na parte da manhã. O trabalho
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infantil é uma chaga, uma ferida aberta em várias regiões de Minas
Gerais. Os últimos dados mostram que, da Região Sudeste, Minas
Gerais é o Estado onde mais cresceu o trabalho infantil. Infelizmente,
muitas vezes o trabalho infantil é estimulado pela própria família. Pela
ausência de fiscalização adequada, o trabalho infantil muitas vezes
retira crianças precocemente das escolas, colocando-as em situação
insalubre, realizando trabalhos pesados. Além de ser uma afronta à
lei, é também uma afronta à dignidade e aos direitos básicos da
criança. Portanto, a Comissão de Participação Popular e a Frente
Parlamentar da Criança realizarão essa importante audiência pública
na terça-feira pela manhã.

Na última quinta-feira, a Comissão de Assuntos Municipais realizou
uma audiência pública em Araçuaí, médio Jequitinhonha, para discutir
a implantação do programa Luz para Todos em Minas Gerais.

Naquela ocasião, por solicitação e requerimento da Deputada Elisa
Costa, numa reunião presidida pelo Deputado Weliton Prado,
debatemos especificamente o cronograma da implantação desse
programa no Vale do Jequitinhonha. Aliás, essa audiência foi muito
participativa, com a presença de dezenas, centenas de pessoas, entre
elas lideranças de vários Municípios, Vereadores, Prefeitos, Vice-
Prefeitos, muitos Deputados - a Assembléia Legislativa foi
representada por oito Deputados -, além do Coordenador Estadual do
programa Luz para Todos e dos representantes da Cemig.

Constatamos uma situação que exige de nós muita atenção. Por
vários motivos econômicos, por decisão equivocada de prioridades, as
regiões mais pobres, onde a eletrificação e a energia são mais
necessárias, foram exatamente aquelas em que o cronograma ficou
atrasado. É verdade que houve um cálculo subestimado do número de
ligações a serem feitas em Minas Gerais. Muitas vezes os dados
iniciais que orientaram os contratos firmados com as empresas
geraram desconforto, uma expectativa que não foi atendida. Ou seja,
houve uma falha no levantamento da base de propriedades que
deveriam ser eletrificadas.

Em alguns Municípios, a necessidade é quase 100% superior ao
diagnóstico inicial. Então, se tomarmos os números absolutos de
implantação do Luz para Todos, baseados no diagnóstico inicial, é
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verdade que praticamente a meta foi atingida. No entanto, com as
correções feitas nos anos de 2005 e 2006, temos ainda um universo
de mais de 100 mil novas ligações do Luz para Todos a serem
realizadas em Minas Gerais.

Como disse, infelizmente, o Norte, o Mucuri e o Vale do
Jequitinhonha são as regiões em que há mais ligações a serem
realizadas. Isso porque é nelas que o custo da ligação é mais alto,
dada a distância dos distritos rurais, as condições geográficas e vários
outros motivos. O principal motivo é mesmo a dimensão, extensão e
distância dos imóveis a serem eletrificados, porque nesses lugares o
custo, logicamente, será maior. Portanto, isso fez com que a Cemig
atrasasse a implantação nessas localidades.

Como estava dizendo, a audiência foi muito produtiva. Nela ficou
definido que, nesse novo contrato a ser realizado pela Cemig, esses
Municípios terão prioridade na implantação do Programa.

Também gostaria de tratar do Fundomaq, assunto já levantado pela
Deputada Elisa Costa, e solicitar que o governo rapidamente agilize
uma solução, já que os Municípios não podem ser prejudicados no
acesso aos recursos federais. Essa é uma boa medida que deixo
como sugestão para ser analisada pelo governo, medida que, aliás, foi
sugestão que apresentei por meio de emenda à época da tramitação
do projeto.

Votamos dois projetos aqui. O primeiro concedia a isenção do ICMS
na aquisição dos veículos a serem negociados e posteriormente
transferidos para os Municípios. Uma medida importante que barateou
o preço dos veículos, ou seja, da retroescavadeira, do trator e do
microônibus. Isso veio para facilitar, para diminuir o valor desses
veículos com a redução do ICMS.

Ao aderir ao referido programa, o Município tem, mês a mês,
durante 36 meses, a prestação descontada do repasse das receitas
do Estado para os Municípios. Essa é a lógica do Fundomaq.

Em nome da Bancada do PT, que liderava, apresentei primeiro uma
emenda ampliando o prazo de 24 para 36 meses. Quer dizer,
originalmente, era de 24 meses, mas solicitamos que fosse ampliado
para 36 meses. Depois apresentei outra emenda. Para os Municípios
muito pobres, com Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - muito
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baixo, ou seja, aqueles com uma receita muito pequena, uma área
rural e uma demanda de manutenção de estrada muito grande, por
que o Governador não pode fazer agora a doação dessas máquinas e
desses equipamentos, uma vez que já foram adquiridos? Essa medida
poderia solucionar o problema, e o montante já pago pelos Municípios
poderia ser depois compensado no repasse feito mês a mês para eles
próprios. Essa seria uma boa alternativa.

Deputado Tiago Ulisses, o governo do Estado, que tem elevado a
sua arrecadação, poderia fazer a doação desses veículos e dessas
máquinas para os Municípios. Isso agradaria muito os Prefeitos. Esse
recurso que vem sendo descontado mês a mês poderia ser utilizado
pelos Municípios em outras ações.

Hoje os Municípios estão sendo muito penalizados no Estado. Estive
no Vale do Mucuri, onde Prefeitos relataram que estão arcando com
altos custos de transporte escolar de alunos da rede estadual. Às
vezes, o governo estadual repassa 10%, 15%, no máximo 20% do que
tem gasto uma Prefeitura com o transporte escolar de alunos da rede
estadual. Muitas vezes, a manutenção e o combustível para os
veículos da polícia, no interior, são pagos pelas Prefeituras.

Na época da discussão do Fundomaq, adotando o princípio da
eqüidade, ou seja, priorizando exatamente os Municípios mais pobres,
apresentei essa emenda. Os Municípios com baixo IDH teriam a
máquina e o equipamento adquiridos no Fundomaq, a fundo perdido.
Essa seria uma doação do Estado. Essa sugestão não é  de  agora,
para resolver a pendência com a Secretaria do Tesouro Nacional -
STN -, pois já a tinha apresentado, na forma de emenda, na
tramitação do Fundomaq.

Queria fazer uma defesa do Fundomaq, que é um projeto
importante. Preferiria que o Estado fizesse a doação para os
Municípios, até porque há Municípios que pagam transporte escolar,
que é de responsabilidade do Estado, no caso de aluno estadual.
Sobretudo para os Municípios mais pobres, esse desconto, o repasse
bloqueado mês a mês, para compensar o pagamento das máquinas
adquiridas, faz falta na área da saúde e da educação, para a
implantação do Centro de Referência da Assistência e para combater
o trabalho infantil. Essa seria uma boa medida. Se isso não for
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possível para todos, que seja para alguns e que o governo resolva
tecnicamente essa pendência. Há muito Município que, por uma
decisão técnica da STN, está com o repasse bloqueado.

A lógica do Fundomaq, de reduzir o ICMS, de adquirir um conjunto
de máquinas, de reduzir de uma só vez o valor unitário dessas
máquinas e de o Município ter acesso é uma boa medida, pois é mais
econômico do que gastar com máquina alugada e terceirizada, que
onera muito mais os cofres públicos.

Quem sabe, com essa elevação de receita, o Estado pense
principalmente nos Municípios mais pobres que aderiram ao
programa, faça-lhes a doação desses veículos e pare com o bloqueio
da taxa mensal correspondente, ressarcindo-os gradualmente pelo
valor já descontado.

Essa é a sugestão que faço ao Governador Aécio Neves. Faço
também o convite para o Parlamento Jovem, no dia 11/6/2007, e para
o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, no dia 12/6/2007,
com audiência pública pela manhã, nesta Assembléia, na Comissão
de Participação Popular. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Gilberto Abramo) - A Presidência

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 11, às 13
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/5/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite e Vanderlei Miranda, membros da
Comissão de Direitos Humanos; os Deputados Sargento Rodrigues 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
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pelos membros da Comissão presentes, e informa que a reunião se
destina a obter esclarecimentos sobre o desaparecimento de crianças
e adolescentes neste Estado, ocorrido nos anos de 2005 a 2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião e convida para tomar
assento à mesa dos trabalhos as Sras. Cristina Coeli Cicarelli Masson,
Delegada Titular da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida;
Ângela Fábero, Promotora de Justiça da Promotoria de Infância e
Juventude; Jussara Cristina Coutinho, Técnica do Ministério Público,
representando o Sr. 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; os Srs. Wagner Pinto de Souza, Titular da Divisão de
Crimes contra a Vida; Lúcio dos Santos Júnior, Agente de Polícia, e o
Cabo PM Júlio César Lúcio dos Santos. Em seguida, passa a palavra
aos Srs. Lúcio dos Santos Júnior e Cabo PM Júlio César Lúcio dos
Santos. 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 conjunta, conforme
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Paulo Cesar.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Carlos Arantes, Gilberto Abramo e Getúlio Neiva.
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
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da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada na data mencionada entre parênteses: ofícios do Srs. Paulo
Paiva, Presidente do BDMG; Daniel Silva Balaban, Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Paulo Antônio
Avelar, Subsecretário de Transportes e Obras Públicas (17/5/2007);
Luiz Navarro de Brito Filho, Secretário Executivo da Controladoria-
Geral da União, e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento
e Gestão (18/5/2007). A Presidência comunica aos Srs. Deputados
que está aberto, até o dia 11/6/2007, o prazo para o recebimento de
emendas ao Projeto de Lei nº 1.070/2007- LDO. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 305 e 320/2007
(Deputado Jayro Lessa); 456/2007 (Deputada Elisa Costa), no 2º
turno; 131, 301 e 416/2007 (Deputado Zé Maia); 186, 356, 478 e
932/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); 261 e 350/2007 (Deputado
Elisa Costa); 56, 291, 324, 425 e 934/2007 (Deputado Jayro Lessa);
281, 477 e 931/2007 (Deputado Antônio Júlio); 933/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho), no 1º turno; e o Ofício nº 2/2007 (Deputado
Lafayette de Andrada), em turno único. Suspende-se a reunião. Às
12h40min, são reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada,
Jayro Lessa e Sebastião Helvécio e da Deputada Elisa Costa. Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
305/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa) e 456/2007 (relatora:
Deputada Elisa Costa) na forma do vencido no 1º turno; e 320/2007
(relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 622/2007 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 56/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado Jayro Lessa);
68/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho);
89/2007, pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
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Segurança Pública (relator: Deputado Jayro Lessa); 186/2007 na
forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
291/2007 com a Emenda nº 1 e 324/2007 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro
Lessa); 477/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de
Andrada, em virtude de redistribuição) e 1.025/2007 com a Emenda nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro
Lessa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 356/2007, no 1º turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Sebastião Helvécio. O Projeto de Lei nº
930/2007 é retirado da pauta, por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é rejeitado o Requerimento nº 461/2007. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita
que o Projeto de Lei nº 637/2007, de sua autoria, seja apreciado em
reunião conjunta das Comissões de Administração Pública, Assuntos
Municipais e Regionalização, Fiscalização Financeira e Orçamentária.
O Presidente recebe requerimento do Deputado Padre João em que
solicita seja realizada reunião para se debater, em audiência pública,
e dar encaminhamento ao Simples Nacional, que entrará em vigor a
partir de 1º/7/2007, de acordo com a Lei Federal nº 123, de 2006, Lei
Geral de Micro e Pequenas Empresas, e designa o Deputado
Sebastião Helvécio como relator da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - Ademir Lucas.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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23/5/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação e
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 8, 123, 240
e 364/2007 (Deputado Inácio Franco); 452, 453, 459 e 569/2007
(Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 8 e 123/2007 (relator: Deputado
Inácio Franco). 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 Projetos de Lei nºs 240 e
364/2007 (relator: Deputado Inácio Franco); 452, 453, 459 e 569/2007
(relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência informa que as reuniões ordinárias da
Comissão serão realizadas às quartas-feiras, às 14h30min, agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 245/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho SSK-222, que liga os
Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.

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 245/2007 pretende dar denominação de Rodovia

Prefeito Ademar Ribeiro ao trecho SSK-222, que liga os Municípios de
São João do Paraíso e Ninheira.

O ex-Prefeito Ademar Ribeiro, já falecido, desenvolveu um trabalho
de grande relevância, reconhecido pela população até os dias de hoje.
Sempre se preocupou com o bem-estar e o desenvolvimento de sua
região, o Norte de Minas, especialmente a cidade de São João do
Paraíso e Municípios circunvizinhos.

A homenagem que se pretende fazer-lhe mediante esta proposição
é, portanto, justa e oportuna.

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

245/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 572/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.637/2006, por solicitação do Deputado Fábio Avelar, tem
por objetivo dar denominação ao viaduto integrante do complexo viário
denominado Linha Verde, situado em trecho da Av. Cristiano
Machado, no Bairro Sagrada Família, no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007 e
a seguir encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 572/2007 pretende dar a denominação de

Viaduto Vereador Antônio Menezes ao viaduto localizado na
denominada Linha Verde, sobrepondo-se à Av. Cristiano Machado, no
Bairro Sagrada Família, no Município de Belo Horizonte.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 22, as matérias
de competência legislativa privativa da União e, no art. 30, assegura
ao Município a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra
básica está consagrada no § 1º do art. 25, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dessas considerações, infere-se que é facultado a cada um
dos entes federativos dar denominação a seus respectivos bens.

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da
Constituição do Estado não incluiu o tema em tela como de iniciativa
reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo ou
Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público. Assim, não
há óbice à apresentação do projeto em análise por membro desta
Casa.

Cabe esclarecer que o projeto Linha Verde é um conjunto de obras
viárias que está sendo desenvolvido em Belo Horizonte e região
metropolitana, incluindo intervenções nas Avenidas Andradas e
Cristiano Machado e na Rodovia MG-010, visando criar uma via de
trânsito rápido, com 35,4km de extensão, para ligar o Centro da
Capital ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Esse projeto está
sendo realizado por meio de parcerias do governo do Estado com a
iniciativa privada, setores da sociedade organizada e a Prefeitura
Municipal.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 572/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 868/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nº

868/2007 tem como objetivo dar denominação ao aeroporto regional
de Santo Amaro de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 868/2007 pretende seja dada a denominação de

Aeroporto Regional de Manhuaçu Elias Breder ao aeroporto regional
de Santo Amaro de Minas.

Cabe esclarecer que, por se tratar de assunto incomum nesta Casa,
fizemos uma extensa pesquisa sobre denominação de aeroportos, o
que nos levou às ponderações que se seguem.

A Constituição da República, na alínea “c” do inciso XII de seu art.
21, estabeleceu como competência da União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea e
aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária. Ressalte-se que o texto
constitucional não relaciona a matéria, no art. 23, como competência
administrativa comum, a ser compartilhada com os demais entes
federativos.

Já no inciso X do art. 22, determina que cabe privativamente à União
legislar sobre regime dos portos e navegação lacustre, fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial. Nesse caso, de acordo com o
parágrafo único desse dispositivo, um Estado membro somente
poderá legislar sobre questões específicas relacionadas ao tema se
receber delegação por lei complementar federal.

Portanto, por envolver interesse de todo o Estado Federal, a
competência para tratar de navegação aérea e infra-estrutura
aeroportuária está reservada à União, tanto no âmbito administrativo
como no legislativo.

No âmbito infraconstitucional, destaca-se a Lei Federal nº 5.917, de
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1973, que aprova o Plano Nacional de Viação e, em seu art. 6º,
estabelece que as vias de transporte, portos e aeródromos constantes
do citado Plano ficam, sejam quais forem os regimes de concessão e
de propriedade a que pertençam, subordinados às especificações e
normas técnicas aprovadas pelo governo federal. Especificamente
sobre denominação de aeroportos, o § 2º de seu art. 20 estabelece
que os nomes dos aeródromos e aeroportos existentes só poderão ser
modificados quando houver necessidade técnica dessa alteração.

Já a Lei Federal nº 1.909, de 1953, dispõe sobre a denominação dos
aeroportos e aeródromos nacionais. Em seu art. 1º, estabelece que os
aeroportos brasileiros terão em geral a denominação das próprias
cidades, vilas ou povoados em que se encontrem, declarando-se a
posição norte, sul, leste ou oeste, quando houver mais de um na
localidade; e, no § 1º desse dispositivo, que tais estabelecimentos
poderão ter como designação, mediante lei especial para cada caso, o
nome de um brasileiro que tenha prestado relevante serviço à causa
da aviação ou a referência a um fato histórico nacional. De fato, há
várias leis, editadas pelo Congresso Nacional, dando nomes a
aeroportos de diversas cidades brasileiras.

Podemos concluir, então, que a denominação de aeroportos e
aeródromos é matéria incluída na competência da União para regular
e fiscalizar todas as atividades relacionadas à aviação civil e à infra-
estrutura aeroportuária.

Assim, a aprovação do projeto de lei em análise seria viável
somente se o Estado tivesse recebido delegação da União, por meio
de lei complementar, para efetuar a pretendida denominação.

Além disso, temos que observar o citado § 2º do art. 20 da Lei
Federal nº 5.917, que exige necessidade técnica para a modificação
do nome de aeroporto.

Como, além da inconstitucionalidade de que se reveste o projeto,
não existe necessidade técnica para a mudança pretendida pela
proposição em tela, não é oportuna nem necessária a alteração do
nome do aeroporto regional de Santo Amaro de Minas.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

868/2007.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 881/2007
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação das Empresas do Distrito
Industrial de Coronel Fabriciano - Assedi - CF -, com sede nesse
Município.

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 881/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação das Empresas do Distrito Industrial de Coronel Fabriciano,
que tem por objetivo o desenvolvimento das áreas industriais e o
controle da poluição ambiental. Em vista de tais finalidades, mantém
nos distritos industriais serviços de vigilância, pronto-socorro,
ambulatório médico e odontológico, feiras, centros de treinamento
comunitário e centros tecnológicos, além de tomar providências para
reduzir a emissão de poluentes.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

881/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Eros Biondini, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 917/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária,
Cultural e Beneficente HidroFM, com sede no Município de Nova
Ponte.
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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 917/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária, Cultural e Beneficente HidroFM, com sede
no Município de Nova Ponte, que possui como finalidade primordial a
melhoria da qualidade de vida da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,
culturais e sociais; realiza palestras e cursos sobre radiodifusão
comunitária e comunicação; zela pela preservação dos bens culturais
e materiais de valor histórico, artístico e ambiental; firma convênios
com instituições congêneres para o melhor desenvolvimento de suas
finalidades institucionais.

Também incentiva a solidariedade e a integração entre os seus
associados e a comunidade, razão pela qual é merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 917/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 936/2007
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Instituto Estrada Real -
IER -, 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 936/2007 pretende declarar de utilidade pública o
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Instituto Estrada Real, com sede no Município de Belo Horizonte, que
tem por finalidade o desenvolvimento socioeconômico das cidades
existentes ao longo da chamada Estrada Real, fomentando assim as
atividades turísticas do Estado.

Dessa forma, zela pela qualidade dos serviços prestados no circuito
turístico da Estrada Real; desenvolve atividades de “marketing” e
publicidade dos produtos turísticos de Minas Gerais; mantém banco
de dados, estatísticas e publicações sobre os sítios turísticos; apóia as
ações governamentais e privadas que objetivam proteger o patrimônio
cultural e o meio ambiente. Além disso, promove a manufatura e a
comercialização, por meio de licenciamento, de artigos e acessórios
esportivos, peças de vestuário, calçados, móveis, artefatos, adornos e
suvenires em geral na área do circuito.

Por sua valiosa contribuição ao desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais, a referida entidade merece o título de utilidade pública.

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

936/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Braúlio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 974/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela 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.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 974/2007 pretende dar a denominação de 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
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Município de Valença, no Estado do Rio de Janeiro.
Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa

homenagem à memória de José da Silva Ferreira, eminente homem
público, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Rio
Preto. Como Prefeito Municipal por dois mandatos e Vereador por
cinco, realizou obras importantes para o desenvolvimento de sua
cidade natal, como a ponte que liga os Municípios de Rio Preto e
Valença. De reputação ilibada, representou com dignidade e
dedicação o seu povo e sua terra, angariando o respeito e a
admiração da população local.

É merecedor, portanto, da homenagem que lhe está sendo
concedida.

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

nº 974/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 975/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Recreativa e Escola de
Samba Acadêmicos de Santa Maria, 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 deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 975/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa e Escola de Samba Acadêmicos de Santa
Maria, com sede no Município de Uberaba, que tem por finalidade
primordial promover e divulgar a cultura popular por meio do carnaval.
Realiza, também, eventos sociais, como bailes, shows e festas. Dessa
forma, produz uma das mais genuínas manifestações populares do
País, estimula a melhor convivência entre seus associados e a
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comunidade uberabense e mantém as tradições.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
975/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.002/2007

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 o Centro Comunitário Nossa Senhora do
Rosário, com sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.002/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Comunitário Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Sabará, que possui como finalidade primordial defender
os interesses, os direitos e as demandas dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, culturais esociais;
incentiva a prática de esportes; orienta sobre a preservação do meio
ambiente; oferece assistência às crianças e aos adolescentes
carentes. Porque intenta lograr a melhoria das condições de vida no
Bairro Adelmolândia, em que se insere sua sede, ela é merecedora do
título de utilidade pública.

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

nº 1.002/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.006/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Rio Verde Esporte Clube, com sede no
Município de Santa Luzia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.006/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Rio Verde Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia. A
referida entidade possui como finalidade principal a difusão da prática
de esportes, com ênfase no futebol, inclusive o feminino.

Na consecução de seus objetivos, compete em todas as
modalidades esportivas amadoristas e especializadas e promove a
difusão de atividades sociais, culturais e cívicas.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, através do esporte e da
cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.006/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.062/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.062/2007, de autoria da Deputada Gláucia
Brandão, tem por escopo seja instituída a Semana de Defesa do
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Patrimônio Cultural e dá outras providências.
Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 17/5/2007 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 1.062/2007 tem por finalidade instituir a Semana

e o Dia de Defesa do Patrimônio Cultural, a ser comemorado em 30
de setembro, com o objetivo de desenvolver atividades que
contribuam para a conscientização da população sobre a necessidade
de preservar, valorizar e promover o patrimônio cultural existente no
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
lhe sejam vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra
relacionada pela Carta Magna entre as de iniciativa privativa da União
ou do Município, infere-se que cabe ao Estado legislar sobre o
assunto.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz referência à matéria 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.

Entretanto, faz-se necessário modificar o projeto de lei para melhor
adequá-lo à proposta do autor, uma vez que ao instituir o dia 30 de
setembro como Dia do Patrimônio Cultural do Estado estará o poder
público facultado a desenvolver, na semana que o compreende,
eventos que promovam o interesse da sociedade pela proteção do



484

patrimônio cultural.
Em decorrência disso, cumpre apresentar, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que incorpora essa alteração e outras que visam a
adequar o projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.062/2007, na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Dia do Patrimônio Cultural.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Patrimônio Cultural, a ser

comemorado, anualmente, no dia 30 de setembro.
Parágrafo único - Na semana que compreende a data instituída por

esta lei, o poder público desenvolverá atividades que contribuam para
a conscientização da sociedade sobre a necessidade de preservar,
valorizar e promover o patrimônio cultural existente no Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.077/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Evangélica Irmãos
Filadélfia, com sede no Município de Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 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 1.077/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Evangélica Irmãos Filadélfia, com sede
no Município de Prata.
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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.

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 7º,
parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros,
bem como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de lucros, bonificações ou dividendos; e, no art. 12,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com sede no Município de Prata.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.077/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.088/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo dos Pequenos
Produtores Rurais de Pintópolis, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.088/2007 tem por escopo seja declarado de

utilidade pública o Núcleo dos Pequenos Produtores Rurais de
Pintópolis, com sede nesse Município.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 a alteração estatutária realizada em 16/12/2001
determina que, em caso de dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social ou a entidade pública; e que é vedada a
remuneração dos Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores e
benfeitores.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.088/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.117/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Hope of the
Future - Esperança do Futuro, com sede no Município de Salinas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 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 1.117/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Hope of the Future - Esperança do
Futuro, com sede no Município de Salinas.

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. Pelo exame da
documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano, e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
38, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos associados, benfeitores ou
equivalentes, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art.
52 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.117/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.119/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 São
Sebastião do Paraíso.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.119/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede



488

no Município de São Sebastião do Paraíso, entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo
sua diretoria formada por pessoas idôneas e que não percebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.

Além disso, o art. 65 de seu estatuto determina que não percebem
seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes remuneração, vantagens ou benefícios em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, e o art. 68 dispõe que, confirmada a
dissolução ou extinção da Apac, o eventual patrimônio remanescente,
depois de satisfeitos os compromissos sociais, será destinado a
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

A referida entidade atende à exigência consubstanciada no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998, mas cumpre apresentar emenda ao art. 1° do
projeto de lei para adequar o seu nome à forma consignada no art. 1°
do estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.119/2007, com a Emenda nº 1, a
seguir.

Emenda n° 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção  e Assistência aos Condenados de São Sebastião do
Paraíso - Apac -, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.131/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação de Assistência
Comunitária Lano Rezende - Acolar -, com sede no Município de
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Campanha.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, vem a matéria a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.131/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Assistência Comunitária Lano Rezende , com sede
no Município de Campanha.

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. 27 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores, Conselheiros e instituidores, bem como as dos sócios,
serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 29 dispõe que, no caso
de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.131/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 20/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nº 34/2007, o Governador do Estado

encaminhou o projeto de lei complementar em epígrafe, que dispõe
sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007, a proposição foi
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distribuída às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais do projeto, fundamentado nos
termos seguintes.

Fundamentação
A Emenda à Constituição nº 47, de 5/7/2005, alterou a redação do

art. 40 da Constituição Federal, passando o seu § 4º a estabelecer o
seguinte:

“Art. 40 - (...)
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para

a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:

I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade física” (Grifos nossos.)
Assim, a proposição em análise tem por escopo estabelecer que “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”. Por conseguinte, estabelece que “o servidor policial civil será
aposentado voluntariamente, independentemente da idade, após 30
anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial”.

Finalmente, determina que “os proventos do policial civil aposentado
nos termos da 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 estendidos 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”.

No nosso ordenamento constitucional, os organismos policiais civis
integram a estrutura do Poder Executivo, “ex vi” do art. 144, § 6º, da
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Constituição Federal:
“Art. 144 - (...)
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças

auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios.”.

A Constituição da República, no seu art. 61, § 1º, II, “c”, prescreve
que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
disponham sobre servidores públicos da União e dos Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

A Constituição mineira, atendendo à necessidade da observância
simétrica do processo legislativo federal, no seu art. 66, III, “c”, atribui
ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham
sobre “o regime jurídico dos servidores públicos dos órgãos da
administração direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento
de cargo, estabilidade, aposentadoria, reforma e transferência de
militar para a inatividade” (grifo nosso).

Vê-se, portanto, que a proposição em exame está em conformidade
com os pressupostos constitucionais pertinentes à deflagração do
processo legislativo.

Cumpre ressaltar que a Polícia Civil é estruturada em carreiras e o
exercício de cargo policial civil é privativo de integrantes das carreiras
de Delegado de Polícia, Médico- Legista, Perito Criminal, Escrivão de
Polícia, Agente de Polícia e Auxiliar de Necropsia, conforme
estabelece a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, que modifica a
estrutura das carreiras policiais civis, cria a carreira de Agente de
Polícia, cria cargos no Quadro de Pessoal da Polícia Civil e dá outras
providências.

A Lei nº 5.406, de 16/12/69, que contém a Lei Orgânica da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais e o Estatuto do Servidor Policial Civil,
estabelece que o regime do trabalho do policial civil ocupante de
cargo de natureza estritamente policial se caracteriza pela prestação
de serviço em condições adversas de segurança, com risco de vida,
cumprimento de horários normais e irregulares, sujeito a plantões
noturnos e a chamados a qualquer hora e dia, inclusive nos dias de
dispensa do trabalho, e pela realização de diligências policiais em
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qualquer região do Estado ou fora dele (art. 124, incisos I e II).
Já a citada Lei Complementar nº 84, de 2005, no seu art. 5º,

estabelece que as atribuições dos cargos de provimento efetivo que
integram as carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas
de Estado, têm natureza especial e caráter técnico-científico derivado
da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e
naturalísticas e que o exercício dessas atribuições é incompatível com
qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na
legislação.

Reportando-nos, novamente, ao que estabelece o § 4º do art. 40 da
Lei Maior, o qual prevê a edição de leis complementares para a
regulamentação dos seus incisos, especialmente para os casos de
servidores que exerçam atividades de risco, até o momento elas não
aconteceram.

Em que pese a tal constatação e não obstante ao fato de a Lei Maior
estabelecer, no seu art. 24, inciso XVI, que compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
organização, garantias, direitos e deveres das Polícias Civis e, no § 1º
desse artigo, que, no âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o seu § 3º prevê
que, na ausência dessas normas de caráter geral, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

De igual forma, o Governador do Estado, por meio do projeto de lei
complementar em exame, pretende dispor sobre a aposentadoria dos
servidores policiais, à exceção da regra geral, com fundamento no
citado art. 24 da Constituição Federal, agora, no que se refere a seu
inciso XII, relativo à previdência social.

Pelo exposto, ainda que sem a previsão em lei federal das hipóteses
permitidas para a concessão de aposentadoria especial, nos termos
do § 4º do art. 40 da Carta Magna, a proposição em análise está em
conformidade com o processo legislativo e com os preceitos
constitucionais pertinentes.

Por outro lado, julgamos necessário apresentar, na conclusão deste
parecer, um substitutivo ao projeto de lei em estudo, o qual tem o
propósito de adequar os ditames propostos à Lei Complementar nº 84,
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de 2005, alterando-lhe o art. 5º e acrescentando-lhe um dispositivo
com a nova regra que se pretende estabelecer para a aposentadoria
do policial civil.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, opinamos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
20/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, que dispõe

sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - As atribuições dos cargos de provimento efetivo que

integram as carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas
de Estado, têm natureza especial e caráter técnico-científico derivado
da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e
naturalísticas, e seu exercício é considerado atividade de risco para
fins do disposto no inciso II do § 4º do art. 40 da Constituição da
República.”.

Art. 2º - Acrescente-se à Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de
2005, o seguinte artigo:

“Art. ... - O servidor policial civil será aposentado voluntariamente,
independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo exercício nos cargos a
que se referem os incisos I a IV do art. 7º desta lei.

Parágrafo único - Os proventos do policial aposentado na forma do
‘caput’ 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 estendidos 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. 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 613/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, “dispõe
sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes pessoais
coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos,
com cobrança de ingressos”.

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 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 proposta em análise foi submetida ao crivo da Comissão de

Defesa do Consumidor quando do trâmite do Projeto de Lei nº
1.946/2004, arquivado em virtude de término de legislatura. O parecer
então exarado é acolhido, na íntegra, por este relator.

“O projeto de lei em exame visa a obrigar a contratação de seguro,
por parte do patrocinador de eventos artísticos, esportivos, culturais e
recreativos com cobrança de ingresso, em benefício dos
espectadores.

A proposta vem ao encontro do clamor de vítimas e parentes de
vítimas de inúmeros acidentes ocorridos durante eventos. Muitos
deles, embora de grande porte, são realizados sem o mínimo de
segurança. Além disso, quando relatados os acidentes, verifica-se que
não existe nem alvará nem seguro de vida para os espectadores.
Ademais, o patrimônio dos promotores dos eventos, eventualmente,
pode não garantir o pagamento das indenizações que vierem a ser
concedidas pela justiça.

Quando de seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e
Justiça introduziu modificações considerando que o Legislativo
Estadual não tem competência para formular normas que obriguem os
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agentes privados a constituir apólices de seguros em benefício dos
espectadores de eventos.

Dessa forma, aquela Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, em
que obriga os órgãos e as entidades públicas do Estado que
promovam eventos de qualquer natureza com cobrança de ingresso a
contratar seguro em benefício dos espectadores, o qual garanta, em
caso de acidente, assistência médica, hospitalar e cobertura das
despesas complementares necessárias.

O conteúdo do projeto atende, ao menos em parte, ao direito que o
cidadão acidentado tem de ser assistido imediatamente, evitando ser
provocada a justiça por indenizações que levam anos para ser
decididas”.

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

613/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta, relator - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 620/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 519/2003, feito
a pedido do Deputado Weliton Prado, a proposição em análise
“autoriza o Poder Executivo a implementar projeto de alfabetização de
adultos nos Centros de Estudos Supletivos - Cesus”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos
de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em tela pretende autorizar o Poder Executivo a

implementar projeto de alfabetização de adultos nos Centros de
Estudos Supletivos - Cesus. Prevê, ainda, que o Poder Executivo
estabelecerá, em regulamento, as condições técnico-operacionais
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necessárias à implementação do projeto e uniformizará os
procedimentos a serem observados.

Proposições com idêntico teor tramitaram nesta Casa, em
legislaturas passadas, na forma dos Projetos de Lei nºs 1.097/2000 e
519/2003, e, em ambas as ocasiões, receberam parecer por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que passamos a expor.

A proposição objetiva a instituição de um projeto de alfabetização de
adultos, matéria que constitui atividade tipicamente inerente ao Poder
Executivo. Nos termos do art. 90, inciso XIV, da Carta mineira,
compete ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a
organização e as atividades do Poder Executivo. Não resta dúvida de
que a instituição de programas e projetos é um instrumento próprio de
execução da política governamental.

Assim, cumpre elucidar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224-4, segundo a qual somente deverão ser
submetidos pelo Executivo à aprovação do Congresso os planos e os
programas previstos na Constituição Federal bem como os que
impliquem investimentos ou despesas para a União, necessariamente
previstas no seu orçamento. Com exceção dessas hipóteses, planos e
programas não devem ser submetidos pelo Executivo ao Congresso,
seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja
porque restaria inviabilizado o exercício das funções do Poder
Executivo.

Dessa forma, resta demonstrado que a medida proposta não
necessita de lei para ser instituída. A lei, neste caso, configuraria
interferência de um Poder nas ações de outro, o que violaria o
princípio da separação dos Poderes, preconizado pela Constituição
Federal.

Ademais, da forma proposta, o projeto se reveste de natureza
meramente autorizativa, não inovando o ordenamento jurídico. Assim,
embora reconheçamos o seu meritório objetivo de incentivar ações
para erradicar o analfabetismo, temos de nos ater aos princípios e às
previsões constitucionais.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 620/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 653/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 653/2007
acrescenta dispositivo à Lei nº 9.760, de 20/4/89, que concede passe
livre no transporte coletivo intermunicipal aos deficientes físicos,
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188 do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa tornar obrigatória a afixação de

cartazes nos terminais rodoviários de transporte coletivo
intermunicipal, contendo o texto da Lei nº 9.760, de 20/4/89, que
concede passe livre no transporte coletivo intermunicipal aos
deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior
a 65 anos.

Dispõe o projeto que o cartaz deve ser afixado em local visível,
próximo aos guichês de venda de passagens, devendo ter as
dimensões de, no mínimo, 30cm de altura e 40cm de largura. O cartaz
deve conter, também, os procedimentos regulamentares necessários
à obtenção do benefício.

Trata-se de uma estratégia eventualmente adotada pelo legislador
para assegurar efetividade à lei, na medida em que visa dar
publicidade ao seu conteúdo, ampliando o conhecimento sobre a
norma por parte dos eventuais interessados.

O projeto tem assento no princípio constitucional da publicidade e no
inciso II do art. 24 da Constituição da República, segundo o qual os
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entes federados devem cuidar da proteção e da garantia das pessoas
portadoras de deficiência. Já o art. 230 da Carta Maior determina que
o Estado, a sociedade e a família têm o dever de amparar as pessoas
idosas.

O projeto tem fundamento, também, no art. 24, incisos V e XIV, que
dispõem que compete à União e aos Estados legislar
concorrentemente sobre direito do consumidor e sobre proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência.

É mister observar que, na forma proposta, a proposição cria uma
obrigação para os terminais rodoviários, que, entretanto, não são
pessoas de direito, mas objetos, não sendo possível conceder-lhes
direito ou impor-lhes dever ou obrigação. Na verdade, a obrigação é
imposta à pessoa responsável pela administração do terminal
rodoviário. Por isso, entendemos ser necessária a apresentação de
emenda para adequação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 653/2007 com a seguinte Emenda nº
1.

Emenda nº 1
Acrescente-se ao § 2º que o art. 1º do Projeto de Lei nº 653/2007

acrescenta ao art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, a
expressão “os responsáveis pela administração dos” após a palavra
“ficam”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 684/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, “dispõe sobre o
atendimento do consumidor no estabelecimento do fornecedor”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
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ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende estabelecer critérios para facilitar o

atendimento aos consumidores de produtos e serviços do Estado.
Segundo as disposições constantes no projeto em apreço, as

empresas que possuem contratos de adesão firmados com mais de
10 mil consumidores no Estado ficarão obrigadas a instalar e manter
postos e agências de atendimento personalizado do consumidor.

Quanto ao atendimento eletrônico, que tanto desgaste tem trazido
aos usuários desse serviço, a proposta obriga a disponibilização de
funcionário suficientemente qualificado para orientar os consumidores,
conforme a previsão constante no art. 3º do projeto.

A aprovação do projeto, por certo, evitará aborrecimentos de toda
ordem, uma vez que, praticamente, eliminará a possibilidade da
comercialização de produtos e serviços por parte de empresas que
nem sequer possuem sede fixa, o que dificulta sobremaneira o
encaminhamento das reclamações direcionadas pelos consumidores
que se vêem lesados por práticas abusivas perpetradas por esses
fornecedores.

As medidas cogitadas na proposição em tela estão em absoluta
consonância com os princípios norteadores das relações de consumo,
entre eles o da transparência e da facilitação de acesso dos
consumidores às instâncias de reclamação mantidas pelas próprias
empresas, as quais se tornaram mais conhecidas como Serviços de
Atendimento ao Consumidor - Sac.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, além de adequar a proposta à técnica legislativa, estabelece
penalidades para o fornecedor que deixar de cumprir as normas
constantes no projeto, o que, por certo, facilitará a ação dos órgãos de
proteção e defesa do consumidor quanto à implementação das
medidas propostas.

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

684/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.



500

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira, relator - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 685/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
institui o Estatuto do Cinéfilo e dá outras providências.

A proposição foi distribuída, para análise preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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 matéria em análise visa a regular as relações entre os

estabelecimentos e os freqüentadores das salas de cinema e teatro no
Estado, tendo como orientador o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Cabe ressaltar a importância da matéria para que as relações entre
os estabelecimentos de cultura e os freqüentadores sejam pautadas
pelo respeito entre as partes, como preceitua a legislação
concernente, que serve, neste caso, como norma suplementar ao
referido Código, cobrindo lacunas existentes sobre a matéria.

Todos sabemos que, com os canais por assinatura, sejam a cabo,
sejam por satélite, mais a proliferação dos CDs e DVDs, caiu
substancialmente a freqüência a essas casas de espetáculo.

Normatizar essa relação, obrigando as casas a divulgar sua
programação nos meios de comunicação, regulamentando o direito à
meia entrada e ao livre acesso do profissional em serviço, tem como
objetivo dar novo fôlego a essa atividade e cativar o público, a quem
serão oferecidas salas com segurança adequada e higiene,
valorizando-se a qualidade das instalações físicas e dos produtos
alimentícios vendidos no local.

Outro fato importante, com relação à apresentação dos filmes e das
peças de teatro, é a vedação ao uso de celulares dentro dos
estabelecimentos, dando o direito à administração da casa de retirar
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da sala de espetáculo o portador de celular que causar incômodo
durante a exibição.

Como ressaltado, a instituição do Estatuto do Cinéfilo é oportuna e
meritória, pelo que deve ser aprovada por esta Comissão.

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

685/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Célio Moreira, Presidente e relator - Walter Tosta - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 863/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a exigência da apresentação de carteira de identidade e
a elaboração de cadastro simplificado dos passageiros na emissão de
passagens rodoviárias pelas empresas de transporte do Estado de
Minas Gerais em distâncias superiores a 150 quilômetros”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, 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 de lei em comento determina que, por ocasião da emissão

das passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais no Estado
para trajetos superiores a 150 quilômetros, as empresas de transporte
ficam obrigadas a instituir um cadastro simplificado de cada
passageiro, a partir da apresentação, por ele ou terceiro, de original
ou cópia da carteira de identidade. Determina, ainda, que tais
empresas ficam obrigadas a fornecer ao Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - cópia da relação
de passageiros antes do embarque, de modo que este fica
condicionado à apresentação, pelo passageiro, do mencionado
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documento de identidade, da certidão de nascimento - no caso de
menores - ou outro documento com fotografia.

Por outro lado, a proposição estabelece que, no caso de perda ou
extravio da passagem, o passageiro poderá embarcar por meio da
apresentação do documento de identificação, além de prescrever
várias penalidades para as empresas que desrespeitarem o disposto
na futura norma jurídica.

A Constituição da República prescreve, no § 1º do art. 25, que “são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”, o que demonstra que as atribuições
do Estado são de natureza residual ou remanescente, pois basta que
o assunto não esteja constitucionalmente reservado ao domínio
federal ou municipal para legitimar a prerrogativa do Estado federado
para a regulação de determinada matéria. Nesse ponto, cabe ressaltar
que o critério básico consagrado na Federação brasileira diz respeito
à predominância do interesse, cabendo à União cuidar dos assuntos
de interesse nacional, aos Estados das matérias de interesse regional
e aos Municípios dos assuntos de interesse local.

Não obstante a prerrogativa do Estado de legislar sobre a matéria,
entendemos que o projeto não se coaduna com o princípio da
razoabilidade, que está implícito no “caput” do art. 37 da Lei Maior,
conforme consagração doutrinária e jurisprudencial, e explícito no
“caput” do art. 13 da Carta mineira. A rigor, esse princípio não vincula
apenas a atividade administrativa do poder público, a qual abrange o
conjunto de atos e procedimentos voltados para a aplicação da lei ao
caso concreto. Além de servir de fundamento para a legitimidade dos
atos e dos contratos celebrados pelo Estado, a razoabilidade deve
nortear também os atos impessoais e abstratos emanados do Poder
Legislativo. Isso significa dizer que o legislador, no exercício de sua
relevante tarefa de criação do direito, deve agir com bom- senso e
estabelecer comandos coerentes e aceitáveis em face da realidade,
sob pena de comprometer a eficácia social da futura norma jurídica. É
preciso que haja também uma relação de adequação entre os meios
utilizados e a finalidade a ser alcançada pelo ato do poder público, o
que, em última análise, restringe a liberdade do agente estatal para
tomar decisões, seja no âmbito do Executivo, seja no âmbito do
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Legislativo, seja no âmbito do Judiciário.
Ora, entendemos que a providência impositiva prevista no projeto,

além de não se ajustar à realidade social, estabelece uma burocracia
desnecessária para as empresas de transporte coletivo intermunicipal,
ao exigir a criação de um cadastro simplificado, e para os usuários
desse serviço público, ao tornar obrigatória a apresentação de
documento de identidade por ocasião da compra do bilhete. Tal
prescrição normativa poderá trazer sérios problemas para os supostos
beneficiários, pois implicará limitação de acesso a um dos mais
tradicionais meios de transporte popular no Estado.

Por outro lado, é oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal
já admitiu a tese da razoabilidade como limite imposto à
discricionariedade do legislador. A título de exemplificação, ao
apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.258-8-AM
(medida liminar), o Tribunal considerou inconstitucional, em razão da
incompatibilidade com o princípio em questão, dispositivo de lei do
Estado do Amazonas que concedia gratificação de férias a servidor
inativo. O referido órgão jurisdicional deferiu a medida liminar para
suspender, até o julgamento final da ação, a eficácia do preceito
legislativo.

Em outra oportunidade, a Suprema Corte brasileira, no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 855-PR, suspendeu
liminarmente, até a apreciação final da matéria, a eficácia de lei do
Estado do Paraná que exigia a pesagem dos botijões de gás diante do
consumidor, no ato da venda. O Tribunal reconheceu a falta de
razoabilidade e proporcionalidade da norma, em razão da dificuldade
material ou, até mesmo, da impossibilidade para o cumprimento dessa
exigência (RDA 194/299).

A nosso ver, o principal problema do projeto reside precisamente na
dificuldade de sua execução, razão pela qual a eventual aprovação da
norma, por si só, não garantiria sua eficácia social. Nesse caso, estar-
se-ia diante de lei dotada de vigência, por integrar o ordenamento
jurídico estatal, porém desprovida de efeitos jurídicos.

Dessa forma, apesar da preocupação do autor do projeto em
garantir segurança aos usuários do transporte coletivo intermunicipal,
parece-nos que a matéria nele tratada vai de encontro ao postulado
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da razoabilidade, o que compromete a tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 863/2007.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 943/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em análise
tem por objetivo instituir a Semana de Vacinação de Adultos no
Estado de Minas Gerais.

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 943/2007 pretende criar a Semana de Vacinação

de Adultos, a ser realizada anualmente, a partir do dia 5 de agosto, na
rede pública de saúde, com o objetivo de promover a vacinação dessa
faixa etária e incentivar esse hábito, uma vez que já existe consciência
da necessidade de vacinação infantil - fundamental até os cinco anos -
e há várias campanhas de vacinação de idosos.

Com referência à atividade legislativa, a Constituição da República,
no art. 22, enumera as matérias sobre as quais a competência de
legislar está reservada privativamente à União e, no 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 lhe sejam vedadas. Infere-
se, à luz dos dispositivos mencionados, que o Estado membro pode
legislar sobre o tema em análise.

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 ou do Tribunal de Contas.
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Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta Casa.
Porém, a proposição possui várias impropriedades sobre as quais

passamos a discorrer.
Inicialmente, o parágrafo único do art. 1º e o art. 2º do projeto

prevêem, respectivamente, que serão disponibilizadas na data
comemorativa vacinas contra as doenças: tétano, difteria, sarampo,
hepatite B, gripe, pneumonia, febre amarela, entre outras, conforme
critérios a serem definidos pela Secretaria de Estado de Saúde; e que
aos usuários será fornecida carteira de vacinação contendo a
identificação e o controle das vacinas.

Cabe ressaltar que essa é uma prática comum nos postos de saúde
do Estado. Qualquer pessoa que tenha necessidade das referidas
vacinas pode solicitá-las e, após sua aplicação, recebe um cartão para
controle.

O art. 3º do projeto trata da regulamentação da futura lei pelo Poder
Executivo, atividade que, em decorrência do inciso VII do art. 90 da
Constituição do Estado, é uma das atribuições do Governador do
Estado. Diante disso, torna-se dispensável sua previsão legal.

Por fim, o art. 4º estabelece que as despesas decorrentes da
execução da futura lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias. Como a instituição de data específica não significa despesa
extra no orçamento do Estado, é desnecessário o comando do
referido dispositivo.

Ante essas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1,
apresentado ao final deste parecer, com o objetivo de suprimir as
impropriedades apontadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 943/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Vacinação de Adultos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Vacinação de Adultos, a ser

realizada, anualmente, a partir do dia 5 de agosto, pela rede pública
de saúde.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 965/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº
965/2007 obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes
pelos estabelecimentos que comercializarem álcool líquido.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, o projeto de lei foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte 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
De acordo com o art. 1º, fica obrigado o estabelecimento que

comercializar álcool líquido a afixar cartaz de advertência sobre os
acidentes que o produto pode provocar.

Nos termos do art. 2º da proposta, o cartaz deverá conter imagem
de acidente provocado por álcool líquido e advertência, por escrito,
sobre o risco de acidentes decorrente do uso do produto. Além disso,
dispõe o art. 3º que o cartaz será afixado a não mais que 1 metro de
distância do local de exposição do álcool líquido, cabendo à empresa
comercializadora, consoante o art. 4º, custear as despesas de
confecção e instalação do cartaz.

O art. 5º trata das sanções e dispõe que o não-cumprimento da lei
constitui infração sanitária, com penalidades previstas na Lei Federal
nº 6.437, de 20/8/77.

O art. 6º fixa para o Poder Executivo o prazo de trinta dias, contados
da data de publicação da lei, para que seja efetuada a sua
regulamentação. Na forma descrita no art. 7º, a lei entrará em vigor
cento e vinte dias após sua publicação.

Na sua justificação, demonstra o autor que, de acordo com dados da
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Associação Brasileira de Queimados, registra-se, a cada ano, cerca
de 1 milhão de acidentes com queimaduras no Brasil, sendo que 51%
deles referem-se a ocorrências domésticas.

Além disso, afirma o autor da matéria que, no ambiente doméstico,
são as crianças as maiores vítimas de acidentes, os quais são
causados principalmente pelo álcool líquido. Segundo ele, no Hospital
João XXIII mais de 1.200 crianças são atendidas anualmente no setor
de queimados. Dessas, 25% são vítimas de acidentes provocados por
álcool líquido. O custo de internação ultrapassa R$1.500,00 por dia, e
as lesões são, na maioria das vezes, permanentes.

Do ponto de vista jurídico-formal, a proposta insere-se na
competência suplementar estadual em matéria de consumo e de
proteção à saúde, nos termos do art. 24 da Constituição da República.
Também não há vício de iniciativa, conforme se infere da leitura do
art. 66 da Constituição mineira.

Quanto à compatibilidade do conteúdo do projeto com os princípios
e regras jurídicos que se lhe impõem, também não se vislumbra óbice,
exceto quanto à definição das infrações com base em lei federal da
década de 1970 e à fixação de prazo para que o Executivo
regulamente a lei.

Como relação ao primeiro inconveniente, uma vez que a matéria
visa à proteção da saúde física do consumidor, afigura-se-nos
razoável que se lance mão das sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 11 d e setembro de
1990. Afinal, além de se tratar de diploma normativo mais recente, é
expressa a competência da União para estabelecer normas gerais de
proteção ao consumo, de modo que não pairam dúvidas sobre o dever
estadual de observar as sanções estatuídas no referido Código.

Sobre a fixação de prazo para regulamentação, não pode o
Legislativo determinar o momento em que o Executivo deva exercer
suas competências, sob pena de afronta ao princípio da
independências dos Poderes, inserto no art. 2° da C onstituição da
República.

Superados esses problemas de menor monta, estará o projeto de
lei, do ponto de vista jurídico, em totais condições de prosseguir sua
tramitação nesta Casa, a fim de que se proceda, nas competentes
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comissões, às análises de mérito, as quais poderão demonstrar a
viabilidade técnica e social da proposta.

Adianta-se, entretanto, que tal proposta não parece contrariar
elementos jurídicos dotados de abertura e mobilidade como o são os
princípios da razoabilidade e da eficiência. Tais elementos, justamente
em virtude dessas características de mobilidade e abertura, permitem
trazer para a esfera jurídica cogitações que se fazem noutras searas
do conhecimento, promovendo uma inevitável simbiose entre o ser e o
dever-ser e revelando, por assim dizer, toda a complexidade das
análises jurídicas abstratas, operadas no âmbito do controle de
constitucionalidade apriorístico.

Aventurando-se nesse terreno de incertezas, é possível dizer que a
proposta em exame apresenta-se em termos bastante razoáveis e, à
primeira vista, deve mesmo contribuir para pacificar o problema a que
se propõe resolver.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 965/2007 com as seguintes
Emendas n°s 1 e 2.

Emenda n° 1
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:
“Art. 5º - Aplicam-se às infrações ao disposto nesta lei as sanções

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.
Emenda n° 2

Suprima-se o art. 6°.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.027/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 35/2007, o Governador do Estado
solicitou à Presidência da Casa o desarquivamento do Projeto de Lei
nº 3.798/2006, de sua autoria, do qual decorre a proposição em
epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Delta o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.027/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Delta terreno urbano com área de 15.752,03m², a ser
desmembrado de uma área total de 27.014,68m², incorporada ao
patrimônio do Estado, em 1969, por doação da Sociedade Imobiliária
Delta Ltda., e registrada sob o nº 58.290, a fls. 121 do Livro 3-BI, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Nesse imóvel está edificada a sede da Escola Estadual Ivan Mattar
Soukef, onde também, em regime de coabitação, funciona a Escola
Municipal Ana de Castro Cançado. O Município pretende obter o
domínio de parte do bem, para que possa construir espaço próprio
para a unidade escolar municipal, assim como um centro de cultura e
lazer e um ginásio poliesportivo.

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, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado. Essa
exigência está plenamente atendida no parágrafo único do art. 1º do
projeto, o qual determina que o imóvel a ser doado destina-se à
construção da referida escola municipal, do centro de cultura e lazer e
do ginásio poliesportivo.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que o
bem 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.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela



510

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.027/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 325/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 325/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel
que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 325/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista 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

Conquista imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área de
2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob n° 4.674, a fls. 66 do Li vro 3-G, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de unidade escolar da rede municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado cessada a causa que justificou a doação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela

Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 409/2007

Comissão de Redação
Relatório

O Projeto de Lei nº 409/2007, de autoria do Governador do Estado,
que dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural,
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foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao venc ido no 1° turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta Comissão, após analisar a proposição, verificou a ocorrência,

no texto aprovado, de algumas impropriedades e incorreções técnico-
legislativas. Para saná-las, a Comissão procedeu à reordenação de
disposições, mediante deslocamentos e aglutinações, à renumeração
de dispositivos e à supressão de comandos repetitivos, de forma a
garantir a concisão da linguagem e a coesão do texto. Todas as
operações realizadas pela Comissão preservaram rigorosamente o
conteúdo do texto aprovado.

No art. 1º, por exemplo, esta Comissão optou por substituir a
expressão “subvenção econômica em percentual ou valor do prêmio
do seguro rural” por uma fórmula mais simples e genérica, própria de
artigos introdutórios: “subvenção econômica para o pagamento do
prêmio do seguro rural”. O detalhamento sobre a forma de fixação dos
valores da subvenção, objeto de ato específico do Poder Executivo,
está previsto no inciso IV do art. 9º do texto aprovado.

O art. 3º do projeto, ao estabelecer a equivalência das expressões
“subvenção econômica” e “subvenção econômica ao prêmio do
seguro rural”, omitiu os termos “subvenção econômica estadual ao
prêmio de seguro rural” (art. 6º, “caput” e § 2º), “subvenção ao prêmio
do seguro rural” (art. 6º, § 1º) e “subvenção estadual ao prêmio de
seguro rural” (art. 7º, “caput” e parágrafo único), também empregados
no projeto para expressar o mesmo conceito. Esta Comissão, para
preservar a uniformidade do texto, optou por adotar, em toda a norma,
a expressão “subvenção econômica ao prêmio do seguro rural”, o que
tornou desnecessário o comando contido no art. 3º.

O art. 4º pretendeu definir os termos “subvenção econômica” e
“prêmio de seguro”. No texto de lei, as definições só se justificam para
aqueles termos que, no contexto específico da norma, fujam ao
sentido comum, ou para termos técnicos cujo significado deva ser
precisamente esclarecido. As definições constantes no artigo não se
esquadram em nenhuma das duas hipóteses e, à vista do disposto
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nos arts. 1º e 2º do projeto, tornam-se redundantes e inócuas. Esta
Comissão, assim, ao rever o texto do art. 4º, deslocou o conteúdo
remanescente dos seus incisos - a referência ao programa
mencionado no art. 2º e à habilitação de seguradoras para participar
do programa - para os arts. 3º e 6º da proposta de redação final,
respectivamente.

O art. 5º, por sua vez, estabelece os objetivos da subvenção
instituída pela lei. Por tratar de matéria típica dos artigos iniciais da
proposição, conforme determina a Lei Complementar nº 78, de 2004,
teve seu “caput” modificado e foi renumerado como art. 2º.

O parágrafo único do art. 9º - que na redação proposta por esta
Comissão figura como art. 6º - recebeu nova redação, de forma a
recuperar seu vínculo semântico-normativo com o disposto no inciso
IV do “caput”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Nº 409/2007

Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural e
dá nova redação ao art. 83 da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994,
que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola.

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

econômica para o pagamento do prêmio do seguro rural, na forma
estabelecida em ato específico, observadas as normas contidas nesta
lei.

Art. 2º - A subvenção econômica de que trata esta lei tem como
objetivos:

I - ampliar o acesso ao seguro rural, de forma a propiciar a sua
disseminação no meio rural;

II - atender às necessidades dos produtores rurais, garantindo ao
segurado a cobertura de perdas decorrentes de adversidades
incontroláveis;

III - incorporar o seguro rural como instrumento para a estabilidade
da renda agropecuária;

IV - desenvolver o uso de tecnologias adequadas e modernizar a
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gestão do empreendimento agropecuário.
Art. 3º - A concessão da subvenção econômica ao prêmio do seguro

rural será feita por meio de programa gerido e executado pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa - e 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”, será assegurada a
participação de câmara especializada do Conselho Estadual de
Política Agrícola - Cepa.

Art. 4º - São beneficiários da subvenção econômica ao prêmio do
seguro rural os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que
satisfaçam os requisitos previstos em regulamento.

§ 1º - Para beneficiar-se da subvenção econômica a que se refere o
“caput”, o produtor rural deverá estar adimplente com o Estado, nos
termos da legislação em vigor.

§ 2º - Incluem-se entre os produtores rurais os agricultores
familiares, definidos nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de
24 de julho de 2006.

Art. 5º - A subvenção econômica de que trata esta lei poderá ser
diferenciada segundo:

I - as modalidades do seguro rural;
II - os tipos de culturas e espécies animais;
III - as categorias de produtores;
IV - as regiões de produção;
V - as condições contratuais, com prioridade para aquelas

consideradas redutoras de risco ou indutoras de tecnologia.
Art. 6º - O Poder Executivo especificará em regulamento:
I - as modalidades de seguro rural e os tipos de culturas e espécies

animais abrangidos pelo programa a que se refere o art. 3º desta lei;
II - as condições operacionais para implementação e execução do

programa e para o pagamento, o controle e a fiscalização da
subvenção econômica de que trata esta lei;

III - as condições para acesso ao benefício previsto nesta lei,
incluindo as exigências técnicas pertinentes;

IV - os percentuais e os montantes máximos de subvenção
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econômica ao prêmio do seguro rural, de forma compatível com a Lei
Orçamentária Anual;

V - as condições de habilitação das seguradoras para participar do
programa a que se refere o art. 3º desta lei.

Parágrafo único - Poderão ser adotados como critérios para a
fixação dos valores a que se refere o inciso IV do “caput” as condições
do beneficiário, o capital segurado e a unidade de área.

Art. 7º - Os recursos para a subvenção econômica ao prêmio do
seguro rural serão provenientes de dotações orçamentárias da Seapa,
observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual.

§ 1º - Os dispêndios anuais com a subvenção a que se refere o
“caput” ficam limitados 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 ao prêmio do
seguro rural, serão integralmente liquidadas no exercício financeiro da
contratação do respectivo seguro rural.

Art. 8º - O art. 83 da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 83 - O poder público promoverá, apoiará e estimulará a
disseminação do seguro rural.

§ 1º - O poder público instituirá programas específicos que atendam,
precipuamente, as necessidades do 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. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela

Reis.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 4, APRESENTADA NO 1º TURNO,

AO PROJETO DE LEI Nº 132/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei nº
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132/2007 “estabelece a cobrança de preço público pela utilização de
bens de domínio ou propriedade do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências”.

Após o exame da proposição pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, foi o projeto encaminhado ao Plenário, nos termos
regimentais.

Durante a fase de discussão do projeto, foi apresentada a Emenda
nº 4, do Deputado Fábio Avelar, a qual vem a esta Comissão para
receber parecer, em conformidade com o disposto no art. 188, § 2º, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda nº 4 tem o escopo de modificar a redação do parágrafo

único do art. 4º do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça ao Projeto de Lei nº 132/2007, que estabelece a
cobrança de preço público pela utilização de bens de domínio ou
propriedade do Estado e dá outras providências”.

O dispositivo que se pretende modificar determina que “o uso
privativo de bem patrimonial poderá ser gratuito quando se destinar a
outra entidade de direito público, ou a entidade assistencial, religiosa,
educacional ou esportiva, desde que verificado relevante interesse
público” (grifo nosso).

Com a redação sugerida pela emenda em exame, o citado preceito
passará a ter a seguinte dicção:

“O uso privativo e o compartilhamento de bem patrimonial será
gratuito quando se destinar 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 jurídica sem fins
lucrativos que atue nas áreas de saúde, assistência, religião,
educação, cultura e esporte” (grifo nosso).

Comparando ambos os dispositivos, verifica-se que a redação
proposta pela Emenda nº 4 amplia significativamente o alcance da
norma prevista no Substitutivo nº 1, pois, além de tornar obrigatório o
uso gratuito de bem público, estende tal prerrogativa às empresas
estatais e suas subsidiárias, bem como às entidades de direito privado
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sem fins econômicos que atuem nas áreas de saúde e cultura.
Na verdade, existem muitas entidades com personalidade de direito

privado, sejam integrantes da administração indireta, como é o caso
das empresas estatais, sejam estranhas ao aparelho burocrático
estatal, como acontece com algumas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, além das entidades privadas
declaradas de utilidade pública ou qualificadas como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, as quais prestam
serviços de relevância social. Não seria justo que essas pessoas
jurídicas, em razão da natureza da atividade que executam,
remunerassem o Estado pela utilização de bem patrimonial do
domínio público.

Diferentemente, se tais entidades explorassem atividade econômica
e auferissem lucro, nos moldes da iniciativa privativa, a providência
mais adequada seria a remuneração pelo uso do bem público.
Todavia, o que está em jogo não é a finalidade econômica inerente
aos negócios privados, e sim o desempenho de atividade de interesse
público, fato que justifica tratamento mais benéfico a tais entidades, de
modo a estabelecer, aprioristicamente, a gratuidade quanto ao uso de
bem patrimonial do poder público. Como se trata de um comando
geral do legislador, o agente estatal, ao celebrar o contrato de
concessão de uso de bem público, ou editar o ato administrativo de
permissão ou autorização de uso desse bem, não poderá instituir
cláusula que institua a remuneração pela utilização do bem. Isso
porque, em decorrência da nova dicção normativa, o comportamento
do agente público estará vinculado ao que a lei estabelece.
Conseqüentemente, não há que falar em juízo discricionário, por parte
do administrador público, para optar, em face do caso concreto, pela
remuneração ou gratuidade do uso do bem público.

Sob essa ótica, a redação proposta pela proposição em análise é
conveniente e oportuna, pois dá ênfase à natureza da atividade
exercida pelo ente que mantém relação jurídica bilateral ou unilateral
com o Estado e suas autarquias e fundações públicas.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 4 ao

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

Domingos Sávio - Inácio Franco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/6/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Rafael Jannuzzi, ocorrido em 2/6/2007, em Bragança Paulista, São
Paulo. (- Ciente-se. Oficie-se.)



518

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2007

ATA
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

30/5/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Doutor Rinaldo, 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 Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina à realização de debate visando sensibilizar as
pessoas para os prejuízos à saúde causados pelo tabagismo e
contribuir para a redução do número de fumantes, aproveitando o
ensejo do Dia Mundial sem Tabaco. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. José Elias Murad, Presidente da
Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Wanderson Albuquerque, Assessor Parlamentar do Sr. Tarcísio
Caixeta, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte; Paulo
Alves, médico da Coordenação de Saúde e Assistência desta
Assembléia, responsável pelo Grupo de Estudos para Controle do
Tabagismo; Luiz Fernando Ferreira Pereira, médico pneumologista da
Unimed-BH; Paulo Cézar Nogueira, técnico da Vigilância Sanitária da
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte; Paulo César Marcondes
Pedrosa, Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de Belo Horizonte e Região, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência, como autora do requerimento que deu
origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra 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.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que pede seja
solicitado à Secretaria de Saúde o credenciamento do Hospital
Universitário Alzira Velano, localizado no Município de Alfenas, para
prestar serviços na área de oncologia, no SUS; Carlos Mosconi, em
que pede sejam solicitadas ao Secretário de Saúde informações
relativas a possível surto de meningite nas Macrorregiões Centro e
Leste, em especial nos Municípios de Sete Lagoas e Ipatinga; e
Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada visita à Unidade de
Pronto Atendimento - UPA - de Venda Nova, para obter informações
sobre o atendimento médico de urgência prestado à população dessa
localidade. 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, 6 de junho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz - Carlos

Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 2/2007

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nº 50/2007, o Governador do Estado vem
submeter à Assembléia Legislativa a indicação do nome do Sr. Ayres
Augusto Álvares da Silva Mascarenhas para o cargo de Presidente da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 24/5/2007,
assim como a Indicação nº 2/2007, dela decorrente, que foi distribuída
a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos da alínea
“c” do inciso I do art. 111, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 146, do
Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A Constituição Estadual determina, na alínea “d” do inciso XXIII do

art. 62, que compete privativamente à Assembléia Legislativa aprovar,
previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de
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Presidente de entidade da administração pública indireta.
De conformidade com a Lei nº 51, de 5/7/1893, a Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais - Jucemg - é pessoa jurídica de direito
público, transformada em autarquia a partir da Lei nº 5.512, de 2/9/70.
Subordina-se, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro
do Comércio e vincula-se, administrativamente, à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico.

Ainda sobre o assunto, a Constituição Estadual, no art. 14, § 1º, I,
estabelece que as autarquias, de serviço ou territorial, integram a
administração pública indireta.

Este parecer foi elaborado de acordo com o que dispõe o inciso I do
art. 146 do Regimento Interno desta Casa, ou seja, após a argüição
pública do indicado e o exame dos requisitos exigidos para o exercício
do cargo de Presidente da Jucemg.

As perguntas feitas pelos argüentes, relativas ao exercício das
competências da citada autarquia, foram de imediato respondidas pelo
candidato, o qual demonstrou ter amplo conhecimento do assunto e a
experiência necessária para o exercício do cargo de Presidente da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, último dos requisitos
para a aprovação da indicação por parte desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Indicação nº

2/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Célio Moreira, relator - Ademir

Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 375/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.817/2005, a requerimento do Deputado Paulo
Cesar, tem por objetivo dar denominação à escola estadual do Bairro
Fausto Pinto da Fonseca, localizada no Município de Nova Serrana.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Em 3/4/2007, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Educação, a fim de que
informasse a esta Casa se efetivamente a mencionada escola já foi
criada e se existe outro próprio público estadual no referido Município
com a mesma denominação.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 375/2007 tem como finalidade denominar de

Diretora Maria do Carmo Fonseca a escola estadual do Bairro Fausto
Pinto da Fonseca, localizada no Município de Nova Serrana.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25.
É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a
escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade. Entretanto, integra os autos do processo o Ofício CG
729/2007, da Secretaria de Estado de Educação, ao qual está
anexada a Informação nº 174/2007, constatando que no Município de
Nova Serrana não existe escola estadual do Bairro Fausto Pinto da
Fonseca.

Tendo em vista esse fato, esta Comissão entende que não há como



522

dar prosseguimento à tramitação do projeto de lei em análise, que
apresenta vício incontornável.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 375/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 390/2007

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 Nazareno de Proteção à
Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno.

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 390/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Nazareno de Proteção à Criança e ao Adolescente, com
sede no Município de Nepomuceno, que possui como finalidade
primordial amparar e abrigar menores desamparados, oferecendo-lhes
gratuitamente toda a assistência necessária, na perspectiva de
concretizar para eles o direito e as oportunidades de acesso aos bens
socioculturais necessários ao seu desenvolvimento.

As suas atividades são executadas com base nos princípios da ética
e da cidadania, pois objetivam garantir às crianças e aos adolescentes
o direito de crescer e se desenvolverem em um ambiente saudável.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 390/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
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Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 417/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.737/2006, a proposição em
tela tem por objetivo dar denominação ao trecho rodoviário que liga os
Municípios de São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores à
BR-116, no entroncamento do Município de Inhapim.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 22/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 417/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Dr. Geraldo Romanelli Fernandes ao trecho rodoviário que liga os
Municípios de São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores à
BR-116, no entroncamento do Município de Inhapim.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no
art. 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1° d o art. 25 da
nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta
tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da
União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto da disciplina jurídica por parte do
Estado membro. 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
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matéria.
Finalizando, cabe esclarecer que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG,

em resposta à diligência solicitada na legislatura anterior, 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° 417/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Fábio

Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 463/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Gustavo Corrêa, decorrente
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.697/2006, tem como
objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Espírita Deus, Cristo e
Caridade, com sede no Município de Itambacuri.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 463/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, com sede
no Município de Itambacuri.

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 convicção política, 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, neste 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 relação de
interesse público entre 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 o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, de
acordo com o art. 1º de seu estatuto, é uma entidade de natureza
religiosa, tendo como fim o estudo, a prática e a difusão do espiritismo
como religião (art. 3º, “a”); a evangelização da criança e do jovem (art.
3º, “c”); o congraçamento e intercâmbio com órgãos federativos
espíritas (art. 3º, “d”). Portanto, a declaração de sua 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 463/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 658/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela
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visa a declarar de utilidade pública a Associação Clarosofia Núcleo
Mundial - CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 658/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Clarosofia Núcleo Mundial, com sede no Município de
Belo Horizonte, que possui como finalidade principal realizar obras e
ações visando à melhoria da qualidade de vida dos habitantes do
Município. Dessa forma, desenvolve atividades sociais, educacionais,
culturais; ampara a infância, a juventude e o idoso; combate a pobreza
e a fome; oferece cursos profissionalizantes; promove a habilitação de
portadores de deficiência; orienta sobre a preservação do meio
ambiente. Atua, também, na promoção da ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos e de outros valores universais.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 658/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 714/2007
Comissão de Cultura

Relatório
O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Padre João e

tem por objetivo tornar oficial no Estado o Hino à Negritude, do Prof.
Eduardo de Oliveira, em conformidade com o texto transcrito em seu
anexo.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem
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ela a esta Comissão a fim de receber parecer para o 1º turno, nos
termos do arts. 190 e 102, XVII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 714/2007, ao pretender a oficialização do Hino à

Negritude no Estado de Minas, tem a intenção de dar um passo para a
reflexão da situação do negro, à maneira de outros Estados, como
Mato Grosso e São Paulo, que editaram leis com esse objetivo, além
de algumas cidades, a exemplo de Santa Maria, no Rio Grande do
Sul.

O autor da melodia e da letra do hino, registrado na antiga Escola
Nacional de Música da Universidade do Brasil, é o poeta, professor,
Presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro - CNAB -, grande
defensor dos direitos humanos, Eduardo de Oliveira.

Para se entender o significado da palavra negritude, é necessário
que se faça um percurso pela história.

Quando os primeiros europeus desembarcaram na costa africana,
em meados do século XV, a organização política dos Estados
africanos já havia conseguido nível alto de aperfeiçoamento. As
monarquias eram constituídas por um conselho popular no qual as
diferentes camadas da sociedade eram representadas. A ordem social
e moral equivalia à política. Em contrapartida, o desenvolvimento
técnico, incluída a tecnologia de guerra, era menos acentuado. Nesse
mesmo século, a América foi descoberta. A valorização de suas terras
demandava mão-de-obra barata. A África indefesa apareceu então
como reservatório humano adequado, com gastos e riscos mínimos.

A ocupação colonial efetiva da África pelo Ocidente, no século XIX,
tentou desmantelar as suas antigas instituições políticas. Os
europeus, convencidos de sua superioridade, desprezavam o mundo
negro, apesar de subtraírem suas riquezas. A ignorância em relação à
história antiga dos negros, as diferenças culturais, os preconceitos
étnicos entre duas raças que se confrontam pela primeira vez, mais as
necessidades econômicas de exploração predispuseram o espírito do
europeu a desfigurar completamente a personalidade moral do negro
e suas aptidões intelectuais.

A negritude nasce, portanto, de um sentimento de frustração dos
intelectuais negros por não terem encontrado no humanismo ocidental
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todas as dimensões de sua personalidade. Nesse sentido, ela é uma
reação, uma defesa do perfil cultural do negro. Representa um
protesto contra a atitude do europeu em querer ignorar outra realidade
que não a dele, uma rejeição política, um conjunto de valores do
mundo negro que devem ser reencontrados, repensados e
defendidos.

Desde 1943, o movimento ganhou uma dimensão política,
ultrapassando os limites da literatura. O movimento da negritude deu
um vigoroso impulso às organizações políticas e aos sindicatos
africanos, esclarecendo-os na sua caminhada à independência
nacional.

A negritude é uma resposta racial negra a uma agressão branca de
mesmo teor. Nasceria em qualquer país onde houvesse a presença
de intelectuais negros, mas surge na Paris da década de 30, talvez
devido à política colonial francesa, baseada intensamente na
assimilação cultural do colonizado, sem uma correspondência social,
como foi lembrado.

Por tudo isso, entendemos ser meritória a oficialização do Hino à
Negritude, principalmente porque o hino, ao exaltar os valores da
população negra, é forma agradável de proceder à reflexão das
condições históricas desse povo que tanto contribuiu para a formação
de nosso país.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

714/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 754/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Criadores
Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com sede no
Município de Patos de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 754/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Criadores Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba -
Acapap -, com sede no Município de Patos de Minas, que tem como
finalidade primordial difundir os conhecimentos necessários ao êxito
na criação de pássaros em ambientes domésticos.

Na consecução de suas metas, promove treinos e torneios de
cantos de pássaros e estimula o congraçamento entre os seus
associados. Desenvolve, também, um importante trabalho voltado à
defesa da fauna, flora e recursos naturais renováveis existentes na
região.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 754/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 777/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Nossa Senhora das Vitórias
- ANSV -, 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 777/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Nossa Senhora das Vitórias, com sede no Município de
Ipatinga, que possui como finalidade dar encaminhamento às
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iniciativas comunitárias, bem como desenvolver atividades culturais e
sociais.

Fica patente que essa entidade, através da realização de obras e
ações, visa à melhoria da qualidade de vida da população local,
principalmente dos segmentos mais carentes e marginalizados.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 777/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 785/2007
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 dos Deficientes
Visuais do Triângulo Mineiro - Adevitrim -, 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 785/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro, com sede no
Município de Uberlândia, que tem por finalidade proteger e orientar
pessoas portadoras de deficiência visual residentes na região do
Triângulo Mineiro.

A referida Associação presta serviços gratuitos aos portadores de
necessidades especiais que têm a visão prejudicada e, por meio da
elaboração de projetos, programas e serviços de assistência social,
promove a união dos seus assistidos, além de realizar encontros,
palestras, conferências e seminários relacionados com a sua
educação, habilitação e integração social.

Na defesa dos interesses e direitos dos deficientes visuais, busca a
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intervenção das autoridades públicas, razão por que merece o título
de utilidade pública.

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

785/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 798/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.547/2005, a requerimento do Deputado Domingos
Sávio, tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Espírita Auta de Souza, com sede no Município de Passos.

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 798/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Espírita Auta de Souza, com sede no Município
de Passos, que, de acordo com o art. 1º de seu estatuto é entidade
religiosa que tem por finalidade o estudo do espiritismo e a
propaganda ilimitada de seus ensinamentos doutrinários.

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.

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 e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
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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 cultos religiosos, visando garantir a liberdade de
crença, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
5º, VI, da Carta Magna.

Em vista disso, a declaração da Associação Espírita Auta de Souza
como de utilidade pública contraria o preceito constitucional que
proíbe o Estado de estabelecer alianças com instituições que têm
como objetivo a propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 798/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 806/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.596/2006, a requerimento do Deputado Tiago
Ulisses, tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Movimento Oficina Cultural, com sede no Município de
Extrema.

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. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 806 /2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a entidade denominada Movimento Oficina Cultural, com sede
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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.

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. 16, que
seus dirigentes não serão remunerados e, no art. 26, § 2º, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere que tenha personalidade jurídica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 806/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 812/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de
Itatiaia e São Roque, com sede no Município de Conselheiro Pena.

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 812/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores de Itatiaia e São Roque, com sede no
Município de Conselheiro Pena, que tem por finalidade promover,
apoiar e coordenar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento
da região nas áreas social, econômica, cultural, educativa, esportiva,
de lazer e turismo. Em vista disso, promove programas relativos a
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educação, desporto, entretenimento, saúde, transportes, obras de
infra-estrutura, habitação, agricultura, pecuária, indústria, comércio e
proteção do meio ambiente.

Por seu trabalho de relevância social, a referida instituição merece o
título de utilidade pública.

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

812/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 837/2007
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 Comunitária do Córrego de
Monte Alegre e Bicuíba - Ascoimba -, com sede no Município de
Ipanema.

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 837/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Córrego de Monte Alegre e Bicuíba, com
sede no Município de Ipanema, que possui como finalidade essencial
promover ações visando à melhoria da qualidade de vida da
população local.

Na consecução de seus propósitos, luta para implantar eletrificação
nas propriedades e representa os moradores junto às entidades que
congregam os produtores rurais do Estado e, também, junto a órgãos
públicos federais, estaduais e municipais.

Atua em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura, a
Secretaria Municipal de Assistência Social, a Emater e o IMA,
objetivando proporcionar assistência técnica aos seus associados,
para os quais promove palestras, cursos e seminários.
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Buscando recursos que possam financiar a aquisição de máquinas e
implementos agrícolas, procura aumentar a rentabilidade e a
produtividade em Monte Alegre e Bicuíba.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 837/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 906/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela 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.

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 906/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais Rosa de Sarom do Senhor Jesus
de Extrema, que tem por finalidade o desenvolvimento de atividades
voltadas para a proteção dos animais, coibindo atos de abuso e
crueldade.

Para a consecução de suas atividades, oferece atendimento
veterinário a animais de rua; realiza campanhas em prol da
esterilização; denuncia, em parceria com o Ibama, o tráfico de animais
silvestres; encaminha animais para adoção.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

906/2007, em turno único, nos termos apresentados.
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 938/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em tela visa

declarar de  utilidade pública o Núcleo de Assistência às
Toxicomanias - NAT -, 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 938/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Núcleo de Assistência às Toxicomanias - NAT -, com sede no
Município de Divinópolis, que tem por finalidade o desenvolvimento de
atividades de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social
de dependentes químicos, apoiando seus familiares para que
colaborem com o processo terapêutico.

Com o objetivo de prestar atendimento ambulatorial e psicoterápico
aos usuários de drogas, o referido Núcleo realiza parcerias e firma
convênios com o poder público e a iniciativa privada.

Pelo seu trabalho de relevância social, a referida instituição merece
o título de utilidade pública.

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

938/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 958/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro da Praia - ACBP -, com sede no Município de Barroso.

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 958/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro da Praia, com sede no Município de
Barroso, que possui como finalidade primordial assegurar o bem-estar
e o exercício pleno da cidadania por parte das famílias que vivem em
estado de vulnerabilidade e pobreza, promovendo a sua integração na
sociedade em que vivem.

Promove, também, a boa convivência entre os moradores do
referido bairro, proporcionando-lhes atividades de lazer e esportivas; e
desenvolve projetos alternativos voltados para a geração de renda.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 958/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 976/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa

declarar  de  utilidade pública a Associação Universal Salve a
Natureza - Usan -, 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 976/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Universal Salve a Natureza, com sede no Município de
Belo Horizonte, que possui como finalidade primordial a defesa dos
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recursos naturais atuando na preservação da biodiversidade e de
áreas ecologicamente importantes, bem como na criação de unidades
de conservação.

Por meio de estudos e pesquisas, divulga as causas dos problemas
ambientais e as alternativas para as suas soluções dentro de
processos de desenvolvimento ecologicamente sustentável.

Na área de assistência social, defende a saúde da infância e da
adolescência, assim como desenvolve atividades voltadas à educação
destinadas a pessoas carentes e a portadores de necessidades
especiais.

Estimula parcerias com outras instituições que compartilham dos
seus interesses e busca provocar sentimento de solidariedade entre
os diferentes segmentos sociais para a sua causa.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 976/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 981/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Obra Social da Paróquia São
Benedito, com sede no Município de Santa Luzia.

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 981/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Obra Social da Paróquia São Benedito localizada no Município de
Santa Luzia, que tem por objetivo o amparo às crianças e aos
adolescentes carentes; apoio ao desenvolvimento cultural e
educacional; e assistência à saúde de forma gratuita. Busca ainda
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assessorar e coordenar as ações da Paróquia São Benedito, visando
à promoção das pessoas e da justiça social.

Com essa contribuição à comunidade da área da Paróquia São
Benedito, a referida entidade merece o título de utilidade pública.

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

981/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 992/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a entidade Tigres do Asfalto Moto
Clube, 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 992/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade Tigres do Asfalto Moto Clube, com sede no Município de
Divinópolis, que tem como finalidade pesquisar, aprimorar e
regulamentar a prática do motociclismo.

Através de reuniões dos filiados e de publicações, a entidade
incentiva a prática de atividades de caráter esportivo, cívico, social,
educativo e recreativo. Também promove cursos técnicos de
pilotagem e mecânica e busca consolidar uma imagem positiva do
motociclista, no trânsito e perante a opinião pública.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

992/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Carlin Moura, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 997/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Pescadores Artesanais
de Manga - Aspema -, 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 997/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Pescadores Artesanais de Manga, que possui como
finalidade principal desenvolver e apoiar ações para a defesa da
qualidade de vida no Bairro Tamuá, onde está situada.

Para a consecução de seus propósitos, desenvolve programas nas
áreas social, educacional, de saúde, segurança e transporte, orienta
com relação à preservação do meio ambiente, busca canais de
comercialização dos produtos da pesca e celebra convênios com
entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 997/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 998/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Bangu Atlético
Clube - BAC -, com sede no Município de Santa Luzia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
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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 998/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Bangu Atlético Clube, com sede no Município de Santa
Luzia. A instituição tem por objetivo promover a integração da
coletividade em torno de várias iniciativas, com predomínio para as de
natureza esportiva.

A entidade oferece à comunidade local seu estádio para prática de
atividades desportivas, sociais e culturais, particularmente o futebol
não profissional, em todas as categorias.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

998/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.001/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, a proposição em tela visa a
declarar de utilidade pública o Centro de Referência em Patrologia,
Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira -
Creditos -, com sede no Município de Patrocínio.

A matéria foi examinada preliminarmente pela 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 1.001/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Referência em Patologia, Diagnóstico por Imagem e
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Oncologia Dr. Ocacyr Siqueira, que possui como objetivo integrar as
atividades de assistência social e de saúde de âmbito municipal,
organizar campanhas de prevenção a doenças infecto-contagiosas,
promover o voluntariado, prestar atendimento em patologia e
diagnóstico por imagem.

A referida entidade também promove, para os interessados em
geral, seminários, congressos e palestras sobre o tema “saúde” e,
para os segmentos mais jovens, treinamento, cursos técnicos e
estágios nessa área. Procura integrar suas ações às dos setores
governamentais, principalmente no tocante a campanhas de
esclarecimento à população sobre a importância de hábitos de
higiene, de exames médicos periódicos e de vacinação de crianças e
idosos.

Por seu importante trabalho, voltado para o oferecimento de serviços
gratuitos de saúde, a instituição é merecedora do título de utilidade
pública.

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

1.001/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.009/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade Rural de Formiguinha, com sede no
Município de Cláudio.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.009/2007 pretende declarar de utilidade pública
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o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Rural
de Formiguinha, que possui como finalidade primordial defender os
interesses, os direitos e as demandas dos moradores do Município de
Cláudio.

No cumprimento do seu propósito, combate a fome e a pobreza; dá
proteção à saúde da família; promove a divulgação da cultura, do
esporte e do lazer; viabiliza cursos de qualificação e requalificação
profissional; orienta sobre a preservação do meio ambiente.
Representar a comunidade junto a órgãos públicos e entidades
privadas, fazendo reivindicações diversas é, também, uma das suas
metas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.009/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.050/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em
análise tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Espírita Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município de Patos de
Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.050/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, com sede no
Município de Patos de Minas, que, de acordo com o art. 1º, inciso I, de
seu estatuto, é entidade religiosa que tem por finalidade o estudo, a
prática e a divulgação do espiritismo em todos os seus aspectos, com
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base nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação
espírita.

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.

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 e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse 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 cultos religiosos, objetivando garantir a liberdade de
crença, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
5º, VI, da Carta Magna.

Em vista disso, a declaração do Centro Espírita Eurípedes
Barsanulfo como de utilidade pública contraria o preceito
constitucional que proíbe o Estado de estabelecer alianças com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.050/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.052/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
1.052/2007 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Cachoeira da Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007 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 1.052/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Cachoeira 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.

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 e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelos cargos que exercem.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 7º, que as
atividades dos Diretores não serão remuneradas e, no art. 12 que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere localizada no Município.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.052/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.054/2007
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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 Associação Comunitária
Pedro Goes, com sede no Município de Itabirito.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007 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 1.054/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Pedro Goes, com sede no
Município de Itabirito.

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 Associação determina, no art. 6º, que os
seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedada a
distribuição de benefícios ou vantagens, e, no art. 30, parágrafo único,
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 1.054/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.059/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto em tela tem como

objetivo declarar 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 nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007 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 1.059/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a mencionada Associação.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, no art. 7º, que
seus dirigentes não serão remunerados; e, no art. 42, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere.

Por fim, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, com o
objetivo de acrescentar o nome do Município que sedia a entidade, no
art. 1º do projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.059/2007 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 de
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Diabéticos e Portadores de Doenças Crônicas e Transplantados de
Fígado e Pâncreas de Três Pontas e Região, com sede no Município
de Três Pontas.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.060/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Idosos
Amigos da Vila Oeste - Ciavo -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007 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 1.060/2007 tem por escopo seja concedido o

título declaratório de utilidade pública ao Clube de Idosos Amigos da
Vila Oeste, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 Diretores, Conselheiros e associados serão gratuitas e,
no art. 32, que, em caso de sua extinção, os bens remanescentes
serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.060/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.061/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes, com
sede no Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007 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 1.061/2007 tem como escopo declarar de

utilidade pública o Instituto Ivan Guedes, com sede no Município de
Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, no art. 11,
parágrafo único, que seus dirigentes e conselheiros não serão
remunerados; e, no art. 29, parágrafo único, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa
jurídica, preferencialmente com o mesmo objetivo social, qualificada
nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação
de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
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organizações da sociedade civil de interesse público.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.061/2007.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.071/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 42/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação à escola estadual de Tavares, situada no
Município de Pará de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.071/2007 tem por objetivo dar a denominação

de Escola Estadual Francisco de Assis Viana à escola estadual de
Tavares, situada no Município de Pará de Minas.

O Estado Federal brasileiro 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.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º



551

do art. 25 da Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, das quais destaca-se a
exigência de que o homenageado seja falecido e não haja outro bem
com a mesma denominação no Município. Essas exigências foram
plenamente atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.071/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.072/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 43/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação à escola estadual de Revés do Belém,
situada no Município de Bom Jesus do Galho.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
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examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.072/2007 tem por objetivo dar a denominação

de Escola Estadual João Paulo II à escola estadual de Revés do
Belém, situada na Avenida dos Eucaliptos, 100, no Distrito de Revés
do Belém, no Município de Bom Jesus do Galho.

O Estado federal brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela
repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomias política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 da Constituição da
República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe 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, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25
da Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar
das matérias que não se enquadram nos campos privativos da União
ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.
Com efeito, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispôs sobre a
matéria, cujas normas exigem que a escolha da denominação recaia
em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a que cabe a organização da
administração pública.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
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ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.072/2007.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.074/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 45/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação à escola estadual situada na Fazenda
Santo Antônio, no Município de Sabinópolis.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.074/2007 tem como finalidade denominar como

Escola Estadual Professora Margaret Barroso Pinto a escola estadual
situada na Fazenda Santo Antônio, no Município de Sabinóplis.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
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Estado membro.
No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999,

estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.074/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.079/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o Projeto de Lei nº

1.079/2007 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
do Projeto João de Barro, com sede no Município de Uberaba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 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 1.079/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública pública a Associação do Projeto João de Barro, com
sede no Município de Uberaba.
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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.

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 pelos cargos que exercem.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 10, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e
associados não serão remuneradas e, no art. 29, que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado às casas
assistenciais de Uberaba ou a pessoa jurídica qualificada nos termos
da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscip -, preferencialmente com o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.079/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.080/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Assistência
a Portadores de Obesidade - AAPPO -, com sede no Município de
Araxá.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 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 1.080/2007 tem por escopo seja declarada de
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utilidade pública a Associação de Assistência a Portadores de
Obesidade, 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. 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 Associação determina, no art. 16, que os
membros da diretoria não serão remunerados pelos serviços
prestados e, no art. 36, que, em caso de extinção da entidade, os
bens remanescentes serão doados a instituição congênere, registrada
de acordo com a lei.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.080/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.081/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Teófilo Otôni.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 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 1.081/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a mencionada Associação.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, no art. 64, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere, juridicamente constituída, portadora do título de
utilidade pública estadual e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 65, que seus
Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.081/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.087/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Vila Vicentina Padre
Geraldo Rezende, com sede no Município de Bambuí.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/5/2007, 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 1.087/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Vila Vicentina Padre Geraldo Rezende, com sede no
Município de Bambuí.
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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, 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, inciso II, do estatuto da entidade,
prevê a não-remuneração das atividades dos Diretores, dos
Conselheiros, dos associados, dos instituidores, dos benfeitores ou
equivalentes, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios, e o inciso III do mesmo dispositivo determina que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de
São Vicente de Paulo e com sede no Município de Bambuí, dotada de
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.087/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.097/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Chamas Vivas de Coromandel, com sede nesse
Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.097/2007 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação Comunitária Chamas Vivas de
Coromandel, 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.

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 art. 29, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos associados serão
inteiramente gratuitas e, no art. 33, que, caso ela seja dissolvida, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.097/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.098/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.788/2006, a requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Instituição Educacional Gabriela Mistral, com sede no Município de
Araxá.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/5/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.098/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Instituição Educacional Gabriela Mistral, 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. 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 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 constitutivo da instituição determina, no art.
14, parágrafo único, que as atividades dos seus dirigentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedada a distribuição de lucros,
bonificações, vantagens ou benefícios e, no art. 28, parágrafo único,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.098/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.103/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a organização não
governamental Tênis para Todos, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007 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 1.103/2007 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a organização não governamental Tênis para Todos,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 art. 27, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos associados serão
inteiramente gratuitas e, no art. 31, que, caso ela seja dissolvida, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.103/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.104/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos São João Batista,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme



562

determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.104/2007 pretende declarar de utilidade pública
o Lar dos Idosos São João Batista, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

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 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 § 3º do art. 16,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, no art. 33, que, em caso de dissolução, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo e
com sede no Município de origem, 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 1.104/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.118/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Defesa
Ecológica de Piumhi e Região - ECO - Piumhi, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.118/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Defesa Ecológica de Piumhi e Região, com sede
nesse Município.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declarados de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se
o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 5º, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas
e, pelo art. 29 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 1.118/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.126/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da
Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, 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
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O Projeto de Lei nº 1.126/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico, com sede no
Município de Unaí.

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 inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 28, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas
e, pelo art. 32, que, em caso de dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a instituição congênere com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.126/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.134/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Unida do Jardim Laguna,
com sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 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 1.134/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Unida do Jardim Laguna, 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.

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 dos cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 31, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros são inteiramente gratuitas e,
pelo art. 37, que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.134/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.136/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Elion, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 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 1.136/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Elion, com sede no Município de Belo
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Horizonte.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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. 25, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e demais membros não serão
remuneradas e, no art. 29, que, dissolvida a Associação, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.136/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.140/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Asilo Confrade Francisco
Venâncio Pereira, com sede no Município de São Francisco de Paula.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 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 1.140/2007 visa a declarar de utilidade pública o

Asilo Confrade Francisco Venâncio Pereira, com sede no Município de
São Francisco de Paula.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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, nos incisos II e III do
art. 35, que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e
benfeitores não serão remunerados em função de suas atividades e,
no caso de sua dissolução, o eventual patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo e com sede no Município de
origem e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.140/2007.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 32/2007

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 32/2007
“dispõe  sobre o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura
Públicas - Neap-MG”.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 32/2007 tem por finalidade autorizar o Executivo

a instituir o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura Públicas –
Neap-MG –, com a função de articulação dos órgãos públicos
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estaduais vinculados ao processo de planejamento, gestão e
regulação da infra-estrutura urbana das instituições dedicadas à
formação de engenheiros, agrimensores e arquitetos urbanistas, de
suas entidades profissionais e dos movimentos atinentes à moradia
popular para a formulação da política estadual de engenharia e
arquitetura públicas.

Ao analisar a matéria sob a ótica do ordenamento constitucional em
vigor, a Comissão de Constituição e Justiça corrigiu os vícios jurídicos
que maculavam o projeto, ocasião em que apresentou o Substitutivo
nº 1, no qual estabelece os parâmetros da mencionada política
estadual e deixa a cargo do Executivo a indicação dos órgãos
competentes para a sua implementação.

Dessa forma, a proposição cria a Política Estadual de Engenharia e
Arquitetura Pública - Peap - e enumera os objetivos do poder público,
entre os quais podem-se mencionar os seguintes: prestar assistência
técnica aos Municípios para a elaboração de plano diretor; prestar
assistência técnica para a elaboração de projeto e construção de
edificação à parcela da população que dela necessite, oferecendo
assessoria técnica gratuita à pessoa comprovadamente carente de
recursos financeiros; promover a integração e a otimização dos
esforços dos órgãos e entidades públicos estaduais diretamente
relacionados ao planejamento, à regulação e à gestão da infra-
estrutura urbana; e adotar medidas que previnam a ocupação de
áreas de risco e de interesse comunitário ou de proteção ambiental.

Tal política, que tem por prioridade o fortalecimento dos Municípios
por meio da identificação das demandas locais relativas aos serviços
que menciona, prevê ações voltadas para a preservação do
patrimônio histórico, a expansão da habitação de interesse social e o
planejamento urbano, sem desrespeitar a autonomia municipal, que é
um princípio consagrado na Constituição da República.

Ao ensejo, saliente-se que é dever do Estado prestar assistência
técnica e financeira aos Municípios, mediante programas especiais,
conforme prevê o “caput” do art. 183 da Carta mineira. Essa
assistência abrange uma pluralidade de ações, das quais algumas
estão explicitamente arroladas no § 1º do citado art. 183 da
Constituição Estadual (difusão das potencialidades da região,
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assistência técnica às Prefeituras, Câmaras Municipais e
microrregiões, instalação de equipamentos para o ensino e o
saneamento básico, etc.). Essa enumeração é meramente
exemplificativa, uma vez que outras ações de assistência aos
Municípios se enquadram no campo de atuação do Estado,
principalmente as diretrizes e ações consagradas pelo legislador.

Na verdade, a proposição, ao instituir a Peap, dá ênfase à
assistência técnica do poder público estadual às coletividades locais,
mediante a articulação entre os órgãos públicos competentes
envolvidos no planejamento e na gestão da infra-estrutura urbana.
Além disso, caberá ao Executivo, quando da implementação da
política prevista no projeto, divulgar métodos de construção civil que
visem à economia e à qualidade das edificações e à preservação do
meio ambiente.

Nota-se, portanto, que a matéria tratada no projeto reveste-se de
grande alcance social, pois, além de reforçar a assistência aos
Municípios, a política em questão tem por substrato a valorização do
patrimônio histórico-cultural, da habitação popular e do planejamento
urbano das cidades mineiras, assunto de elevada importância. Isso
atesta a conveniência e a oportunidade do projeto.

Finalmente, cumpre esclarecer que, em audiência pública realizada
por esta Comissão no dia 16/5/2007, a qual contou com a participação
efetiva de vários segmentos da sociedade civil relacionados com o
tema em questão, foram apresentadas diversas sugestões de
emendas que visam ao aprimoramento do projeto, especialmente no
que tange aos objetivos da Peap. Acatamos algumas dessas
propostas por meio da Emenda nº 1, apresentada na conclusão deste
parecer, a qual altera a redação do art. 2º do Substitutivo nº 1.

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

32/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - São objetivos da Peap:
  I - prestar assistência técnica aos Municípios para a elaboração e a
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gestão de plano diretor e o parcelamento do solo;
II - prestar assistência técnica aos Municípios para o tratamento de

resíduos sólidos e efluentes;
III - prestar assistência técnica, para a elaboração de projeto e

construção de edificação, à parcela da população que dela necessite,
oferecendo assessoria técnica gratuita a pessoa comprovadamente
carente de recursos financeiros;

IV - prestar assistência técnica aos Municípios para a
implementação de acesso às edificações e vias públicas;

V - ampliar e efetivar a participação de entidades acadêmicas e de
classes profissionais de engenheiros e arquitetos urbanistas na
formulação e implementação de políticas públicas de habitação, de
preservação do patrimônio cultural e de planejamento urbano das
cidades mineiras;

VI - promover a integração e a otimização dos esforços dos órgãos e
entidades públicos estaduais, regionais e municipais diretamente
relacionados ao planejamento, à regulação e à gestão da infra-
estrutura urbana;

VII - promover cursos de capacitação técnica, divulgando métodos e
processos de construção civil que visem à economia e à qualidade
das construções e à preservação ambiental;

VIII - adotar medidas que previnam a ocupação de áreas de risco e
de interesse comunitário ou de proteção ambiental.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Weliton Prado, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Neider

Moreira - Eros Biondini - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 40/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
40/2007 dispõe sobre a destinação e o incentivo à produção de
pavimento asfáltico, com a utilização de pneumáticos inservíveis.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
tendo recebido parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em análise estabelece, basicamente, que os
pneumáticos inservíveis deverão ser destinados à pavimentação
asfáltica, na proporção mínima de 70% do total recolhido, observadas
as quantidades e os prazos fixados pela Resolução Conama nº 258,
de 1999.

Na verdade, essa resolução não trata diretamente do
reaproveitamento de pneus inservíveis, mas do seu recolhimento. O
documento estabelece que, para cada quatro pneus novos fabricados
no País ou pneus novos importados, inclusive aqueles que
acompanham os veículos importados, as empresas fabricantes e as
importadoras deverão dar destinação final a cinco pneus inservíveis.
Da mesma forma, para cada três pneus reformados importados, de
qualquer tipo, as empresas importadoras deverão dar destinação final
a quatro pneus inservíveis.

A quantidade de pneus descartados, hoje em dia, é enorme e
constitui um dos grandes problemas ambientais modernos. Existem
estimativas de que no Brasil, a cada ano, são descartados mais de 30
milhões de pneus, a par da existência de um passivo de cerca de 300
milhões de carcaças dispostas de modo inadequado. Evidencia-se,
portanto, a necessidade de se implantar uma política de reciclagem
desse material.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça cita as
diversas estratégias para o reaproveitamento dos pneumáticos que
não servem mais para a sua função original. Esse material pode ser
empregado na composição e obtenção de outros produtos, a exemplo
da massa asfáltica. Para o seu reprocessamento utilizam-se diferentes
técnicas, entre as quais a cuminação (trituração), a vulcanização, a
recauchutagem, a recapagem e a remodelagem. O produto pode ter
destinações na agricultura e engenharia civil.

Em artigo publicado na revista “Limpeza Pública” nº 54, de janeiro de
2000, de São Paulo, Sandra Margarido Bertollo informa que cada
tonelada de mistura asfáltica pode incorporar a borracha de 2 a 6
pneus, ou seja, aproximadamente 14 a 42kg, se considerarmos uma
média de apenas 7kg/pneu. Existem dois processos para esse tipo de
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reaproveitamento: o úmido e o seco. No primeiro, adicionam-se
partículas finas de borracha ao cimento asfáltico, para produzir a
massa ligante; no segundo, partículas maiores substituem parte dos
agregados pétreos. O ligante desse tipo de asfalto-borracha
apresenta, segundo os fabricantes, características elevadas de
recuperação elástica, viscosidade e suscetibilidade térmica,
resultando em um asfalto com melhor resistência a intempéries e
maior durabilidade. Nas pesquisas realizadas em 12 cidades
paulistas, constatou-se uma geração anual média “per capita” igual a
0,15 pneus, ou seja, aproximadamente 6 milhões de pneus são
descartados anualmente no Estado de São Paulo. No período
considerado, apenas a cidade de Santos estava construindo ou
reabilitando pavimentos com concreto asfáltico incorporados com
pneus triturados. Sabe-se que essa tecnologia já foi utilizada nos
trechos do Km 45 ao Km 82 da BR-040 e na obra de duplicação do
trecho de Juiz de Fora (Km 810 ao Km 799).

Embora seja necessário priorizar a reciclagem dos pneus
inservíveis, não é apropriado determinar aos fabricantes e aos
importadores que esse material seja, em sua quase totalidade,
reaproveitado em massa asfáltica, impondo-se-lhes condições que
restringem a autonomia para estabelecer seus objetivos econômicos
de acordo com as exigências de mercado. Pressupostos como esses
deram origem ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, que pôs em evidência a Lei estadual nº 14.128, de
19/12/2001, que dispõe sobre a política estadual de reciclagem de
material. O substitutivo relaciona os pneus inservíveis entre os
materiais recicláveis dos quais o Estado deverá incentivar o uso, a
comercialização e a industrialização. Indica, ainda, o incentivo à
implantação de indústrias de reciclagem de pneumáticos inservíveis
entre as competências já atribuídas ao Poder Executivo no âmbito
dessa política, devendo tal material ser utilizado preferencialmente na
construção e na recuperação de vias públicas e asfalto.

Em Minas Gerais já existem vários pontos de recolhimento de pneus
inservíveis, porém o Estado ainda não desenvolveu programas e
metas para seu reaproveitamento. Quando os pneumáticos recolhidos
atingem determinada quantidade, eles são levados ao Estado de São
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Paulo para serem aproveitados na indústria de massa asfáltica.
Em nossa avaliação, Minas não pode continuar omissa na busca de

solução para esse problema. Em 1999, tramitou nesta Casa
Legislativa projeto de lei de nossa autoria, determinando ao Estado o
uso de pneu velho como componente de massa asfáltica, com base
em um percentual a ser fixado no regulamento da lei. Para isso, o
Estado teria um prazo de cinco anos, contados da data de publicação
da lei, para promover a sua implementação.

Soluções mais apropriadas podem ser encaminhadas, agora, com a
análise da matéria. No Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, o termo “preferencialmente” deve ser suprimido, já que é
destituído de força impositiva para o Estado e não indica a obrigação
de utilizar a massa asfáltica na construção e na recuperação de vias
públicas.

Para contornar esse problema, apresentamos o Substitutivo nº 2 na
conclusão deste parecer. Além de corrigirmos erro material, relativo a
numeração de inciso, estabelecemos um cronograma para o Estado
utilizar obrigatoriamente a massa asfáltica, dando prioridade ao asfalto
com maiores teores de borracha de pneus.

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

40/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a utilização, pelo Estado, de massa asfáltica produzida

com borracha proveniente de pneumáticos inservíveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Na construção e na recuperação de vias públicas, o Estado

utilizará a massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos
inservíveis, observados os seguintes percentuais mínimos em relação
ao quantitativo usado:

I - 5% (cinco por cento) a partir do primeiro exercício financeiro
subseqüente à publicação desta lei;

II - 10% (dez por cento) a partir do segundo exercício financeiro
subseqüente à publicação desta lei;

III - 15% (vinte por cento) a partir do terceiro exercício financeiro
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subseqüente à publicação desta lei;
IV - 20% (trinta por cento) a partir do quarto exercício financeiro

subseqüente à publicação desta lei.
§ 1º - Na contratação de obras que envolvam a utilização de asfalto,

o Estado estabelecerá, nos processos licitatórios, a obrigatoriedade de
uso de massa asfáltica que contenha em sua composição borracha
proveniente de pneus inservíveis.

§ 2º - Na contratação direta ou indireta de obras de asfaltamento, o
Estado priorizará o licitante que apresentar massa asfáltica com maior
teor de borracha de pneu inservível.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 1º - (...)
VII - pneumáticos inservíveis;”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Weliton Prado - Wander

Borges - Rômulo Veneroso - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 51/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe visa a atribuir ao Estado a obrigação de fornecer
medicamentos a pessoas carentes.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende estabelecer que a rede pública

estadual de saúde forneça gratuitamente medicamentos de uso
contínuo e continuado a pessoas carentes, cuja renda mensal seja
igual ou inferior a dois salários mínimos.
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Apesar de seu caráter social, ao propor tratamento médico gratuito
para as pessoas de classe mais pobres, o projeto apresenta vícios de
ordem constitucional e legal.

A Constituição Federal de 1988 preconiza, em seu art. 196, que a
saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse direito significa o
acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde.

O Sistema Único de Saúde foi criado pela Lei nº 8.080, de 1990,
com o objetivo de implementar as diretrizes traçadas pela Carta
Magna, com ênfase na descentralização dos serviços prestados à
sociedade, cuja responsabilidade é dividida entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios. Com efeito, o art. 4º do citado
Diploma estabelece textualmente:

“Art. 4º - O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS”.

Também a Constituição Estadual, em seu art. 186, estabelece que
“a saúde é direito de todos e a assistência a ela é dever do Estado,
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à
eliminação do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.

Por fim, o art. 5º da Carta Magna prevê que “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Assim sendo, o
projeto em análise contraria o princípio da isonomia, imposto pela
legislação em vigor, quando visa a beneficiar somente aqueles com
renda mensal inferior ou igual a dois salários mínimos.

Além disso, cabendo a esta Comissão o exame da matéria sob o
prisma de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
verificamos que o projeto encontra outro óbice, qual seja o fato de que
o fornecimento de medicamentos pelo Estado depende
eminentemente de uma análise discricionária da autoridade
competente, “in casu”, o Poder Executivo, responsável pela política de
saúde no Estado, a fim de se apurarem as necessidades de nossa
população, observadas, ainda, as normas da União no que tange à
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distribuição das competências entre os entes da Federação. Assim,
eis configurada a interferência do Poder Legislativo na atividade do
Poder Executivo, em franca oposição ao princípio da separação dos
Poderes, inscrito no art. 2º da Carta Magna.

Por outro lado, a Portaria nº 176, de 8/3/99, do Ministério da Saúde
já prevê a distribuição gratuita de medicamentos, estabelecendo
critérios e requisitos para que os Municípios e os Estados recebam o
incentivo à Assistência Farmacêutica Básica, definindo, ainda, os
valores a serem transferidos.

Ainda o art. 6º da referida norma prevê como atribuição do SUS a
formulação da política de medicamentos de interesse para a saúde.

Ademais, a Constituição Federal limitou as competências da União e
dos Estados na execução dos serviços de saúde e, em contrapartida,
ampliou as competências e responsabilidades dos Municípios. No
âmbito estadual, a distribuição de medicamentos tem sido feita por
meio dos consórcios municipais mediante programas como Urgência e
Emergência e o Programa de Saúde da Família da Secretaria de
Estado de Saúde.

Portanto, devido às novas determinações legais em que grande
parte dos serviços de saúde foram municipalizados, até mesmo no
que diz respeito à distribuição de medicamentos, a medida que se
pretende implementar com o projeto em tela acabaria por provocar
uma interferência do Estado sobre ações de competência dos
Municípios, elevados à categoria de entes federados por força do
disposto no “caput” do art. 1º da Constituição da República. Assim tal
procedimento se mostra sobremaneira incompatível com o princípio
da autonomia municipal, consagrado no “caput” do art. 18 da Carta
Magna.

Estudos e pesquisas ao longo de muitos anos deixaram claro que os
serviços básicos de saúde, principalmente aqueles que exigem uma
ação mais rápida e menos burocratizada, tornam-se mais eficientes
quando prestados por órgãos e instituições que se encontram mais
próximos da população, em especial das mais carentes. No caso, em
virtude da grande extensão territorial de nosso Estado, é evidente que
os Poderes dos Municípios são de mais fácil acesso, uma vez que os
Poderes do Estado se encontram, com freqüência, muito afastados da
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realidade dos Municípios.
Portanto, em que pese ao grande alcance social da proposta em

análise, o projeto em exame contém vícios de natureza constitucional
e legal que impedem a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 51/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 176/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.323/2006, a requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Santa Maria do Suaçuí o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 20/3/2007, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Prefeito de Santa Maria de Suaçuí, para que se
manifestasse sobre a alienação proposta e a finalidade a ser dada ao
imóvel. O atendimento à solicitação se deu em 27/3/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 176/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Santa Maria do Suaçuí o
imóvel constituído de terreno com área de 1.566,00m², localizado na
Praça Romeu Bessa, s/nº, no Distrito de Poaia, nesse Município,
registrado sob o nº 1.313, a fls. 139 do Livro 3-A, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria do Suaçuí, doado ao
Estado, em 1956, sem constar nenhum gravame no instrumento
público de transferência de domínio.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
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autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, na legislatura anterior, se declarou favorável à alienação, pois
no imóvel funcionou uma escola estadual, que atualmente se encontra
desativada, não havendo nenhum órgão estadual interessado em sua
utilização.

No caso em análise, por não constar encargo na certidão de doação
do imóvel ao Estado, a forma adequada para sua transmissão ao
patrimônio municipal é doação, e não reversão, como proposto no
projeto. Portanto, faz-se mister a inclusão de cláusula de destinação
para atendimento ao interesse público, a saber, construção de uma
quadra poliesportiva, conforme informação encaminhada a esta Casa
pelo Prefeito Municipal de Santa Maria do Suaçuí através do Ofício nº
GAB/AC/14/2007.

Para resguardar o fiel cumprimento do princípio do interesse público,
o projeto deverá conter, ainda, cláusula de reversão do imóvel na
hipótese de o donatário não lhe dar a destinação prevista, decorrido
certo prazo.

A par dessas constatações, necessário se faz apresentar
substitutivo à matéria. Valemo-nos da oportunidade para melhor
adequá-la à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 176/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município Santa Maria do

Suaçuí o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Maria do Suaçuí o imóvel constituído de terreno com área de
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1.566,00m² (mil quinhentos e sessenta e seis metros quadrados),
situado no Distrito de Poaia, nesse Município, e registrado sob nº
1.313, a fls. 139 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Maria do Suaçuí.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma quadra poliesportiva.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 330/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 192/2003, a proposição em
epígrafe visa a alterar a Lei nº 13.458, de 12/1/2000, que dispõe sobre
a distribuição da quota estadual do salário-educação entre o Estado e
os Municípios.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos regimentais,
nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por escopo alterar a distribuição dos

recursos da parcela da quota estadual do salário-educação - QESE -,
vinculando 90% dos recursos destinados à rede estadual a atividades
de implantação de transporte escolar e de construção de prédios
escolares, exclusivamente nas regiões do Norte de Minas e dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri.



580

Em que pese ao mérito da intenção que moveu a proposta, esta não
se encontra em harmonia com a ordem jurídico-constitucional vigente.
A modificação pretendida contraria princípios e regras que orientam a
conformação jurídica da educação pública e do planejamento
governamental.

Proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura passada, sob
a forma do Projeto de Lei nº 192/2003, tendo recebido parecer pela
inconstitucionalidade desta Comissão pelas razões que passamos a
expor.

A educação, nos termos do art. 205 da Constituição da República, é
“direito de todos e dever do Estado”, devendo ser ministrada com
base no princípio da igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola, ficando definido que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, seus sistemas de ensino, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.

No que toca à competência para dispor sobre o tema, a Constituição
o inclui no raio de competência material comum entre Estados, União
e Municípios - art. 23, V - e de competência legislativa concorrente e
suplementar entre União e Estados, competindo àquela a edição de
normas gerais - art. 24, IX.

Assinale-se, também, o comando constitucional do art. 214, que
prevê a existência de um plano nacional de educação, de duração
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis e à integração das ações do poder público. Esse
plano, tratado na Lei Federal nº 10.172, de 9/1/2001, traça a forma
mediante a qual as diversas entidades federativas contribuirão para a
erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento
escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o
trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica do País,
diretrizes constitucionais que devem, necessariamente, ser
observadas, e que não constam no projeto.

A medida consignada no projeto está em desacordo com o Plano
Nacional de Educação, que, no item 11.3 de seu Anexo, explicita 43
objetivos e metas a serem alcançados no tocante a financiamento e
gestão no campo educacional e, em nenhum momento, permite a
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adoção de medidas como a apresentada no projeto sob análise.
Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -,

em seu art. 10, atribui aos Estados diversas tarefas a serem
desenvolvidas na área educacional como: organizar, manter e
desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de
ensino; definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do
ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição
proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser
atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas
esferas do poder público; elaborar e executar políticas e planos
educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais
de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus
Municípios.

Consoante o § 5º do art. 212, o ensino fundamental público terá
como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. A LDB, no art.
68, faz remissão expressa à receita do salário-educação como
“recurso público destinado à educação”. Já a Lei Federal nº 9.424, de
24/12/96, impõe, em seu art. 15, o mecanismo de cálculo do tributo,
remetendo, nos termos do inciso II, dois terços dos recursos
arrecadados para a Quota Estadual, que será destinada a “programas,
projetos e ações do ensino fundamental”.

Ademais, o art. 2º da Lei nº 13.458, de 12/1/2000, que o projeto em
exame deseja mudar, especifica as hipóteses de destinação desses
recursos, permitindo, além da destinação apontada no projeto, o uso
dos recursos para programas de qualidade, combate à evasão
escolar, melhoria de rendimento dos alunos, aperfeiçoamento dos
professores, aquisição de equipamentos, produção e aquisição de
material didático e de consumo para alunos e professores, bem como
para estudos, levantamentos e pesquisas destinados ao
aprimoramento da qualidade no ensino fundamental prestado pela
rede pública.

A proposição em análise se contrapõe a todo o ordenamento legal
acima citado na medida em que reduz os recursos da QESE a
investimento em prédios e ônibus, sem considerar as demais
obrigações da administração pública estadual, as necessidades do
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povo mineiro e, tampouco, a organização e o funcionamento
sistemático da educação no Brasil. A proposta, exclui, além de tudo, a
maior parte da população do Estado da repartição da receita. O
princípio da universalização do ensino, previsto na Carta Magna,
ficaria absolutamente comprometido, se vitorioso tal intento.

Da mesma maneira estar-se-ia violando o princípio da eficiência,
pedra angular da administração pública, consoante o art. 37 da
Constituição da República, se fosse permitida a distribuição de
expressiva dotação orçamentária de maneira desequilibrada,
inadequada, desproporcional e desigual, sem considerar as
peculiaridades regionais e o complexo de atividades inerentes à área
da educação.

Como se observa, é ampla a função do Estado na prestação de
serviços educacionais, em face da realidade nacional, e
especificamente da estadual, ainda precária nesse campo, bem como
das diretrizes e objetivos previamente delineados na Constituição da
República e na legislação que rege o assunto. A proposta de
vinculação de quase toda a parcela estadual da QESE em edificações
e transporte escolar, em apenas duas regiões do Estado, restringe a
abrangência dada por nosso ordenamento ao setor educação. Torna
demasiadamente simples e pequeno um tema que, por sua natureza,
tem grande dimensão e complexidade.

A proposição fere ainda o princípio da isonomia, ao propor
tratamento desequilibrado entre as diversas regiões do Estado,
desconsiderando as peculiaridades de cada uma delas e de seus
Municípios bem como a dimensão populacional do Estado. Esquece-
se que em todas as regiões do Estado existem cidades carentes.

O projeto também viola o princípio da razoabilidade, a que alude o
art. 13 da Constituição Estadual. Razoabilidade induz adequação de
meios a fins, obrigando a medida proposta a guardar uma relação de
proporcionalidade com seus objetivos. A iniciativa traria uma mudança
radical na alocação dos recursos do salário-educação a serem
investidos pelo Estado, comprometendo o conceito de política pública
para a área educacional esposado pela legislação vigente. Em troca,
ofereceria maciços investimentos em prédios e transporte escolar. A
Constituição e as leis que, arduamente, têm firmado uma orientação a
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ser seguida pelo setor educacional seriam, fatalmente, violadas.
Verificamos, portanto, que a proposição, conquanto parta de uma

premissa verdadeira - os problemas sociais das Regiões Norte e
Jequitinhonha-Mucuri -, propõe uma solução que, sendo antijurídica,
inconstitucional e ilegal, redundaria em agravamento do problema.

Note-se, enfim, que as normas incidentes sobre a matéria cuidam da
educação pública sob um enfoque sistemático e, como expressa o já
citado art. 214 da Constituição Federal, as ações dos entes
federativos devem ser integradas e articuladas entre si. Dissociada do
planejamento educacional, desintegrada das demais políticas públicas
relacionadas à educação, a vinculação de recursos preconizada pelo
projeto em debate vai de encontro a disposições constitucionais e se
apresenta estranha à juridicidade de nosso ordenamento.

Concluímos, portanto, que o projeto de lei examinado ofende o
sistema do direito ao impor à administração pública comportamento
divorciado dos princípios, diretrizes e finalidades que permeiam a
gestão da educação pública no Brasil e neste Estado, consignadas na
Constituição da República e na legislação, mormente na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de
Educação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 330/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 347/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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 analisada pela Comissão de Constituição de
Justiça, tendo recebido parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nº 1, por ela apresentada.
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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
A Lei nº 10.627, de 1992, de iniciativa parlamentar, determina às

empresas ou atividades de elevado potencial poluidor a realização
periódica de auditorias ambientais. Ao Conselho Estadual de Política
Ambiental – Copam – compete exigir, quando necessário, a realização
de auditorias ambientais ocasionais, elaboradas por instituições de
comprovada capacitação técnica, a expensas dos responsáveis pelas
atividades poluidoras. Segundo a lei, o órgão de meio ambiente
competente poderá deliberar sobre a redução ou a ampliação da
periodicidade máxima das auditorias, fixada em três anos, e definir as
dimensões e características dos empreendimentos que poderão ser
dispensados da realização dessas auditorias periódicas em função de
seu pequeno porte ou de seu reduzido potencial poluidor.

A auditoria ambiental, como podemos verificar ao longo destes anos,
ainda não se tornou uma ferramenta independente e eficaz para
subsidiar as ações da administração pública no monitoramento e
controle dos empreendimentos potencialmente poluidores. São muitos
os indícios de que os órgãos ambientais não deram a devida atenção
a esse importante instituto de gestão do meio ambiente, haja vista
que, até hoje, a lei não foi regulamentada. Assim, durante um longo
período, ficou prejudicada a exigência de auditorias periódicas para
empresas e atividades com alto potencial poluidor, a exemplo de
refinarias, oleodutos, siderúrgicas, indústrias petroquímicas, de papel
e celulose e barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e de
águas. O objetivo do Projeto de Lei nº 347/2007 é o de reduzir o
período máximo para realização de auditoria ambiental, fixando-o em
um ano. O autor da proposta esclarece que, nos períodos de chuvas,
a cada ano, muitas barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e
de águas são destruídas ou transbordam, o que indica a necessidade
de prevenir e reduzir os riscos ao meio ambiente. Tais argumentos
são totalmente justificados, pois não podemos nos esquecer dos
sérios acidentes ocorridos nos últimos anos em Minas Gerais. Um
deles ocorreu na Mineração Rio Verde, no dia 22/6/2001, e teve como
causa o rompimento de uma cava no Distrito de São Sebastião das
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Águas Claras, do Município de Nova Lima, próximo a Belo Horizonte.
Deixou um rastro de 5km de destruição e causou a morte de cinco
operários, arrastando uma adutora da Copasa, soterrando o córrego
Taquaras, contribuinte do Velhas, e contaminando mananciais de
água.

Um outro acidente, ocorrido em abril de 2003, envolvendo a
Indústria Cataguazes de Papel Ltda., contaminou os Rios Pomba e
Paraíba do Sul e afetou cidades mineiras e fluminenses. Foi causado
pelo rompimento de uma barragem usada para reter material inerte
oriundo de processos industriais. Mais recentemente, em março de
2006, novo acidente ambiental ocorreu em Miraí, também na Zona da
Mata, após o rompimento de uma das placas do sistema de
segurança da barragem de uma mineradora, ocasionando o
vazamento de milhares de litros de lama para o Rio Fubá, tendo os
rejeitos atingido vários quilômetros do rio, causando a morte de peixes
e degradando o meio ambiente.

A partir de acidentes como esses, novos procedimentos têm sido
introduzidos na legislação ambiental. Faz-se oportuno citar que a
Deliberação Normativa nº 87, do Copam, editada em 17/6/2005, veio
estabelecer um conjunto importante de obrigações para os
responsáveis por empreendimentos industriais e minerários que
possuem barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de
reservatórios de água. Essa deliberação exige desses
empreendedores o envio à Fundação Estadual de Meio Ambiente -
Feam - do Relatório Técnico de Auditoria de Segurança de Barragem.

Conforme informa a Feam:
“O Relatório deve conter, no mínimo, laudo técnico sobre a

segurança de barragem, recomendações de melhorias e cronograma
de implantação, além dos nomes completos dos auditores, com as
respectivas titularidades, e Anotação de Responsabilidade Técnica. A
obrigatoriedade das auditorias tem como objetivo reduzir a
probabilidade da ocorrência de acidentes a partir do monitoramento
sistemático das barragens realizado pelos empreendedores, que são
os responsáveis pela manutenção das condições de segurança
dessas estruturas. As auditorias de barragens devem ser realizadas
por profissionais externos ao quadro de funcionários da empresa, com
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a seguinte periodicidade:
Classe III (alto potencial de dano ambiental): a cada 1 ano;
Classe II (médio potencial de dano ambiental): a cada 2 anos;
Classe I (baixo potencial de dano ambiental): a cada 3 anos.
Após a entrega do Relatório Técnico, a empresa deverá apresentar,

quadrimestralmente, à Feam relatório descritivo e fotográfico das
providências para adequação aos procedimentos de segurança em
cada barragem, conforme recomendações apontadas pelos auditores.
O não-envio do Relatório Técnico de Auditoria de Segurança de
Barragem sujeitará o infrator às penalidades e sanções previstas em
lei”.

Essas disposições constituem, sem dúvida, um avanço para a
legislação de meio ambiente. Isso, porém, não descaracteriza nem
diminui a importância de se garantir um instituto autônomo e
independente como o da auditoria ambiental, introduzido por força de
lei. A lei, na hierarquia das normas jurídicas, tem primazia sobre
documentos de natureza infralegal, como as deliberações normativas.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
ressaltou que incumbe fundamentalmente ao Estado o exercício do
poder de polícia ambiental e assinalou que o controle de
empreendimentos potencialmente poluidores deve ser exercido de
forma preventiva. Foi sugerido um pequeno ajuste no projeto, por
meio da Emenda nº 1, por se entender que não é razoável a exigência
de auditoria em prazo inferior a um ano, tendo em vista que ainda
permaneceria na lei o comando que atribui ao Copam a competência
para deliberar sobre a redução ou a ampliação de prazos. Nesse
caso, tal redução não seria razoável, mesmo porque, como já
demonstrado, há outras normas que instrumentalizam o poder público
para tornar mais eficiente o controle ambiental.

A despeito dos argumentos que justificam a iniciativa de se reduzir
para um ano a periodicidade máxima definida para as auditorias
ambientais, entendemos que, embora tal redução seja desejável,
aquele máximo deve ser fixado em dois anos, o que nos motivou a
apresentar o Substitutivo nº 1. Dessa forma, justifica-se a
discricionariedade do órgão ambiental tanto para reduzir como para
ampliar a periodicidade, se necessário, tendo em vista o porte, a
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natureza e o potencial poluidor do empreendimento. O que não se
pode deixar de enfatizar é que a auditoria ambiental, da forma
pretendida pelo legislador, é um instrumento de suma importância
para a gestão pública do meio ambiente, a ser utilizado de forma
integrada com outros instrumentos da política ambiental.

Fica aqui, portanto, o nosso apelo para que a lei de auditoria
ambiental seja regulamentada pelo Poder Executivo o mais breve
possível, para maior benefício e proteção da sociedade e do meio
ambiente.

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

347/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a
seguir; e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 4º da Lei nº 10.627, de 16 de janeiro de 1992, que

dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 4º da Lei nº 10.627, de 16 de janeiro de

1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - São obrigadas a realizar auditorias ambientais periódicas,

com intervalo máximo de dois anos, as empresas ou atividades de
elevado potencial poluidor, entre as quais:”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio

Avelar - Rômulo Veneroso.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 386/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 386/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.560/2006, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à
Associação Comunitária Vida e Trabalho, com sede no Município de
Peçanha, o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 3/4/2007, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada
em diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, para
que informasse sobre a situação efetiva do imóvel. De posse da
resposta, passamos à análise jurídica do projeto.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 386/2007 de autorizar o Poder Executivo a

doar à Associação Comunitária Vida e Trabalho, com sede no
Município de Peçanha, imóvel com área de 6.000,00m², situado no
lugar denominado Córrego Jambreiro, Distrito desse Município,
registrado sob o nº 18.397, a fls. 248 do Livro 3-S, no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Peçanha.

Com relação à garantia que deve envolver a transferência
pretendida, o art. 2º da proposição determina que o bem reverterá ao
patrimônio do Estado, cessada a causa da doação.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público. Ademais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica nº 16/2006, manifestou-se favorável à
pretendida alienação, desde que a doação seja efetuada ao Município
de Peçanha com a finalidade de abrigar as atividades da Associação
Comunitária Vida e Trabalho.

O projeto em análise é apenas autorizativo, pois a decisão de
efetivar ou não a transferência de domínio cabe ao Governador do
Estado, por força do inciso XIV do art. 90 da Constituição mineira, que
a ele reserva a competência privativa para dispor sobre a organização
e atividade do Poder Executivo.

Assim, julgamos conveniente, por meio do Substitutivo nº 1,
apresentado ao final deste parecer, acatar a condição estabelecida
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pela Seplag, além de acrescentar cláusula de destinação do imóvel,
em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 386/2007 na
forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Peçanha 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

Peçanha imóvel com área de 6.000,00m² (seis mil metros quadrados)
situado no lugar denominado Córrego Jambreiro, Distrito desse
Município, registrado sob o nº 18.397, a fls. 248 do Livro 3-S, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Peçanha.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo
destina-se ao desenvolvimento das atividades da Associação
Comunitária Vida e Trabalho.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se for modificada a finalidade da doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 578/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, o Projeto de Lei nº
578/2007 acrescenta dispositivo à Lei nº 14.697, de 30/7/2003, que
institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
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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 Comissão de Participação Popular, em atendimento à Proposta de

Ação Legislativa nº 655/2006, veiculada pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais, em decorrência das propostas constantes
no documento final do evento Parlamento Jovem de 2006, apresenta
este projeto de lei, em que pretende modificar o art. 3º da Lei nº
14.697, de 2003.

O objetivo é fazer incluir sanções legais no caso do descumprimento
da legislação que rege a matéria constante na referida lei, a qual
instituiu o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais. A
preocupação é no que se refere à jornada de trabalho. De fato, ao
exame da referida lei, nota-se que lhe faltam as sanções aplicáveis
em caso de descumprimento de seus preceitos.

Dessa forma, o art. 1º do projeto em tela dispõe que o art. 3º da Lei
nº 14.697 fica acrescido do § 2º, segundo o qual o descumprimento do
disposto no referido art. 3º “implica a rescisão do contrato, a
devolução, pela empresa, dos valores recebidos nos termos do inciso
VII, acrescidos de multa de até 100% sobre o seu valor”.

O mencionado art. 3º trata do projeto de estágio remunerado, que
deverá observar as seguintes premissas: comprovação do vínculo de
escolaridade do jovem, em nível médio ou superior; carga horária de
quatro horas diárias; remuneração equivalente ao salário mínimo,
proporcional à jornada de trabalho; cadastro dos interessados no
órgão público gestor do projeto, conforme critérios de carência social,
para encaminhamento às empresas contribuintes de ICMS que
aderirem ao projeto; comprovação, por parte da empresa ou entidade
contratante, de não redução de postos de trabalho durante os três
meses que antecedem sua habilitação ao Programa e compromisso
de manter, pelo período mínimo de doze meses, os postos de trabalho
de que dispõe; limite de contratação de jovens em percentual máximo
correspondente a 20% da mão-de-obra da empresa ou entidade,
sendo que as que contarem com até 4 empregados poderão contratar
1 estagiário; instituição de sistema de ressarcimento de dois terços do
custo de cada estagiário, pelo Estado e pelo respectivo Município que
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venha a aderir ao projeto, para as empresas contribuintes de ICMS,
observado o limite desse valor, conforme estabelecido em
regulamento; observância das disposições legais sobre estágio
remunerado; contratação de jovens de 16 a 24 anos, salvo disposição
em contrário da lei; obediência da ordem cronológica de inscrição para
o encaminhamento dos jovens às empresas, respeitadas as
prioridades para o preenchimento das vagas estabelecidas na lei;
vedação de contratação de jovens que sejam parentes, ainda que por
afinidade, até o 3º grau, dos empregadores, sócios das empresas ou
dirigentes das entidades contratantes; duração não inferior a doze
meses do contrato de estágio, prorrogável por uma única vez;
garantia, para o estagiário, durante o período de vigência do contrato,
de seguro contra acidentes pessoais, de acordo com a legislação
vigente.

São muitas as normas, e nenhuma era a penalidade. A proposta em
análise efetivamente aperfeiçoa a lei e não encontra nenhum
obstáculo jurídico, tanto de natureza formal quanto de ordem
conteudística.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 578/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 587/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, originado
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 264/2003, autoriza o governo
do Estado a criar o Programa de Financiamento para Aquisição de
Área Destinada à Constituição de Reserva Legal por Produtores
Rurais no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do projeto, em
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conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A reserva legal é um instituto utilizado e definido no Código Florestal

Brasileiro, de 1965, e na Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre a
política florestal do Estado. Segundo esses diplomas legais, na
Região Sudeste do País, a área a ser resguardada com o objetivo de
conciliar a proteção ambiental com a produção deve corresponder a,
no mínimo, 20% da área total da propriedade rural. Diferentemente
das áreas de preservação permanente – APPs –, que também
possuem restrição de uso definida na lei, e cujo principal objetivo é a
proteção dos processos hidrológicos e do solo, a reserva legal tem
como função proteger a biodiversidade. Excetuadas as pequenas
propriedades, para as quais existem regras específicas, as APPs não
podem entrar no cômputo das áreas destinadas à reserva legal.

Ainda conforme a legislação florestal, o proprietário que não possui
área preservada para a alocação da reserva legal é obrigado a
promover sua reconstituição dentro da propriedade ou a compensá-la
em propriedade contígua ou não, sendo diversas as alternativas e os
condicionantes.

O projeto em questão propõe que o Estado, uma vez que se impõe
ao proprietário a obrigação de recompor a reserva legal, ofereça
condições creditícias adequadas à situação econômica do produtor
rural, que atendam às opções de recomposição previstas por lei,
priorizando o atendimento daqueles de economia mais fragilizada.

Entendemos que, ao estabelecer condições para o financiamento
previsto, o projeto ultrapassa as competências da iniciativa
parlamentar. Além disso, representam inadequações, como bem
justificadas pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ –, a
indicação de fontes de recursos para o Programa e a determinação do
prazo máximo para que as propriedades tenham regularizada a
reserva legal.

O substitutivo apresentado pela CCJ faz ajustes importantes e, ao
nosso ver, adequados: ajusta o objeto, retirando do projeto a forma de
Programa, visto que é do Executivo a competência constitucional para
criá-lo; inclui os posseiros como possíveis beneficiários do apoio
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previsto, impedindo a cessão exclusiva dos benefícios para os
proprietários de terras; elimina a determinação de condições para
concessão de crédito e o estabelecimento de prazo para regularização
das reservas legais; e, por fim, corrige a determinação das fontes de
recursos para o financiamento de reposição de reservas legais,
mantendo como adequado o Fundo de Desenvolvimento Rural -
Funderur - e acrescentando o Fundo de Recuperação e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - Fhidro.

Conhecidas as dificuldades de viabilização dos empreendimentos
rurais, especialmente os de economia familiar e tradicional que
compõem substancial fatia do setor produtivo rural de Minas,
entendemos que ações de apoio à recomposição de reserva legal
serão sempre bem-vindas. A rigidez da Lei Florestal do Estado e sua
aplicação vigorosa indicam o acerto dessa proposição, que vem
valorizar a atividade rural e a preservação ambiental simultaneamente.

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

587/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rômulo

Veneroso - Wander Borges - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 808/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.237/2005,
institui política estadual com o objetivo de assegurar aos alunos da
rede estadual de ensino acesso aos cinemas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
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188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende instituir uma política estadual
que assegure aos estudantes da rede estadual de ensino acesso aos
cinemas, como forma de promover seu aperfeiçoamento cultural.

Para a implementação da política proposta, o art. 3º do projeto
estabelece que o Estado deverá firmar convênio com as empresas de
cinema para oferecer sessões cinematográficas aos alunos. Nesse
convênio, deve ser fixada uma agenda especial, de acordo com o
calendário escolar, sendo, ainda, estabelecido que os valores
cobrados nessas sessões serão inferiores aos que são regularmente
pagos pelos estudantes.

Apesar das nobres intenções de seu autor, não há possibilidade de
êxito da proposição nesta Casa, em virtude de sua inadequação à
ordem constitucional.

Com efeito, não pode o legislador ordinário obrigar o Estado a
celebrar convênio com determinadas empresas. Trata-se de medida
administrativa, competindo ao administrador, de acordo com seu juízo,
que tem caráter de discricionariedade, saber se ela é oportuna. A
jurisprudência do STF nem sequer admite que o Legislativo exerça
controle sobre o poder que o Chefe do Executivo possui para celebrar
convênios, conforme a Adin nº 770, na qual aquela Corte considerou
parcialmente inconstitucional o art. 181 da Constituição do Estado,
nos seguintes termos:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constituição do Estado de
Minas Gerais. Artigo 181, incisos I e II. Acordos e convênios
celebrados entre Municípios e demais entes da Federação. Aprovação
prévia da Câmara Municipal. Inconstitucionalidade. Art. 2º da
Constituição Federal. Este Supremo Tribunal, por meio de reiteradas
decisões, firmou o entendimento de que as normas que subordinam a
celebração de convênios em geral, por órgãos do Executivo, à
autorização prévia das Casas Legislativas Estaduais ou Municipais
ferem o princípio da independência dos Poderes, além de transgredir
os limites do controle externo previsto na Constituição Federal.
Precedentes: ADI nº 676/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, e ADI nº
165/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Ação direta que se julga
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procedente” (Adin nº 770/MG, Rel. Min. Ellen Gracie).
Se o Poder Legislativo não pode controlar, mediante autorização, os

convênios celebrados pelo Poder Executivo, não se admite que ele
possa impor, por meio de lei, a adoção dessa medida administrativa.

É possível, não obstante isto, preservar a essência da proposição,
estabelecendo como princípio da política cultural do Estado o
incentivo ao acesso das crianças e dos jovens de baixa renda ao
cinema e ao teatro. Estabelecida essa diretriz na lei, caberá ao Poder
Executivo encontrar a forma mais adequada para satisfazê-la.

Conclusão
Em vista das razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 808/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe

sobre a política cultural do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:
“Art. 4º - (...)
VIII - o incentivo ao acesso dos alunos da rede pública a salas de

cinema e de teatro.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 832/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 832/2007
torna obrigatória a vacinação contra meningite bacteriana em crianças
de 6 meses a 1 ano de idade no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em tela objetiva tornar obrigatória, no Estado, a vacinação

gratuita de crianças com idade entre 6 meses e 1 ano contra a
meningite meningocócica e pneumocócica.

Conforme a justificação que acompanha a proposição, trata-se de
doença causada por vírus ou bactéria, capaz de levar à morte ou
deixar graves seqüelas, podendo acarretar até mesmo uma vida
vegetativa.

Ainda nos termos da justificação, as crianças de 6 meses a 1 ano
são as mais vulneráveis ao agente etiológico, por não apresentarem
anticorpos já desenvolvidos contra a doença.

A despeito dos louváveis objetivos que inspiram o projeto, este,
analisado sob a ótica jurídico-constitucional, esbarra em óbices
intransponíveis, conforme se vê pelas considerações a seguir
expostas.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.

Por sua vez, o art. 198 estabelece que as ações e serviços públicos
de saúde devem integrar o chamado Sistema Único de Saúde - SUS -,
o qual tem como diretrizes básicas a descentralização, com direção
única em cada esfera de governo; o atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; e a participação da comunidade.

Com o propósito de conferir densidade normativa às mencionadas
disposições constitucionais, foi editada a Lei Federal nº 8.080, de
19/9/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, incluindo o SUS. Consoante tal diploma normativo, o
SUS é definido como “o conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade”.
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Portanto, de acordo com a Constituição, as políticas públicas de
saúde devem pautar-se pela descentralização e pelo planejamento,
franqueando-se a ampla participação das entidades federativas. Com
tal propósito, foi criada a Comissão Intergestores Tripartite, constituída
paritariamente, por representantes do Ministério da Saúde, do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde. Trata-se, pois, de uma instância
colegiada à qual incumbe a negociação e a articulação de políticas
públicas voltadas para a saúde entre os gestores das três esferas
governamentais.

Desse modo, a proposição em exame, ao estabelecer a
obrigatoriedade da vacinação contra a meningite bacteriana em
crianças, apresenta-se em desconformidade com toda a sistemática
exposta, uma vez que qualquer ação estatal voltada para a proteção
da saúde, aí incluídas ações preventivas, como a vacinação, deve
passar pelo crivo da Comissão Intergestores Tripartite, à qual
incumbe, de forma planejada, a definição das políticas públicas de
saúde em todos os níveis da Federação.

Ademais, é preciso dizer que a medida legislativa que se pretende
instituir reveste-se, na verdade, de natureza eminentemente
administrativa. Com efeito, programas de vacinação contra doenças
constituem ações administrativas cuja implementação deve estar
vinculada à avaliação, pelo Executivo, de sua conveniência,
oportunidade e necessidade. Assim, afigura-se totalmente inadequado
repassar para o legislador, que opera no plano da abstração e
generalidade, decisões vinculadas a necessidades de caráter mais
concreto, as quais, muitas vezes, não podem ficar à mercê das
delongas próprias de um processo legislativo. Tal é o que ocorre em
relação a campanhas públicas de vacinação, ações de caráter
preventivo que devem ser deflagradas para fazer face a situações
concretas que demandam uma intervenção dessa natureza.

O exemplo recente de Sete Lagoas ilustra bem tudo quanto foi dito.
Verificou-se, nesse Município, a ocorrência de três casos de
meningite. Com o propósito de evitar a disseminação da doença,
técnicos da Secretaria de Estado de Saúde, auxiliados por técnicos da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
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recomendaram a vacinação contra a bactéria causadora da moléstia.
Assim, dentro de um contexto de programação pactuada e integrada
das ações públicas, houve uma conjugação de esforços do Ministério
da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria
Municipal de Saúde de Sete Lagoas para a superação do problema.
Frise-se que não se detectou a circulação da bactéria em outros
Municípios. Não faria sentido, pois, destinar recursos do Orçamento
público, que é limitado, para a vacinação nessas outras localidades,
como ocorreria, por exemplo, diante de uma norma legal nos termos
do projeto em exame, o que evidencia a inadequação da via legislativa
para o tratamento da matéria. Para além da inadequação, trata-se de
indevida ingerência do Legislativo em domínio institucional do
Executivo, em afronta ao princípio da separação dos Poderes, pedra
angular de nosso sistema jurídico-constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 832/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 848/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
848/2007 “dispõe sobre o registro policial obrigatório de
estabelecimentos comerciais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 19/4/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva instituir o registro policial obrigatório de

estabelecimentos comerciais que se utilizam, em suas atividades, de
bens e mercadorias usados. A inobservância da norma ensejaria, num
primeiro momento, notificação do responsável para que promova, no
prazo de 30 dias, a devida inscrição no registro policial competente e,
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em persistindo o não-cumprimento da norma, a interdição do
estabelecimento infrator, abrindo-se, no caso, a possibilidade de
recurso administrativo, com efeito suspensivo, endereçado ao Chefe
da Polícia Civil, no prazo de 30 dias da intimação.

O registro de que trata o projeto deverá ser acompanhado de
documentação referente ao ato constitutivo da empresa, ao inventário,
em duas vias, das mercadorias comercializadas pelo estabelecimento,
bem como de certidões negativas do Distribuidor do Fórum Criminal
das Justiças Federal e Estadual, em nome dos representantes e
sócios ou titulares da sociedade empresária ou da empresa em nome
individual.

O registro policial será formalizado por meio do Certificado de
Registro Policial, a ser afixado em local visível no estabelecimento,
para fins de comprovação de sua regularidade.

Conforme dispõe o projeto, os estabelecimentos comerciais deverão
consignar em instrumento próprio a entrada e saída de mercadorias,
especificando-se o número e o tipo do documento fiscal de origem, a
marca e o tipo da mercadoria, e o nome, o endereço, o número de
inscrição no CPF e do RG do fornecedor ou vendedor ou do
comprador, bem como o número do documento fiscal emitido. Tal
relação deve ficar à disposição da Delegacia de Polícia competente.

O descumprimento da exigência de elaboração da relação de
entrada e saída de mercadorias nos termos expostos importará na
notificação do responsável, para que a providencie no prazo de 30
dias, sob pena de apreensão das mercadorias. Na hipótese de
reincidência, deverá ocorrer a interdição do estabelecimento, abrindo-
se a possibilidade de recurso administrativo, com efeito suspensivo,
endereçado ao Chefe da Polícia Civil.

Resulta claro que o projeto se reveste de um propósito meritório,
qual seja, o de promover maior controle sobre a comercialização de
mercadorias usadas, com vistas a coibir a prática ilícita da receptação.
Todavia, sob a ótica jurídico-constitucional, cumpre dizer que a
proposição apresenta vícios que comprometem a sua tramitação. Com
efeito, já no art. 1º vislumbramos um desbordamento do domínio de
competência legislativa do Estado membro, pois o comando normativo
nele contido adentra a esfera de competência legiferante da União.
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Eis a redação do dispositivo questionado:
“Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais, para se habilitarem

legalmente ao exercício das atividades de compra, venda, troca ou
permuta, consignação ou depósito de mercadorias usadas,
reformadas ou recondicionadas, especialmente móveis, máquinas,
aparelhos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, acessórios, telefones
celulares e outros bens móveis são obrigados a se inscreverem,
previamente, no registro policial da delegacia de polícia de sua
jurisdição”.

Ora, normas jurídicas referentes à habilitação legal para a prática de
atos de comércio devem promanar da União, nos expressos termos
do art. 22, inciso I, da Constituição da República. Ingressa-se aqui na
seara do direito comercial, cujas normas dimanam da União e se
impõem à observância geral por parte de todos os Estados da
federação.

De outra parte, a proposição estabelece uma série de atribuições de
natureza administrativa à Polícia Civil, como a formalização do registro
policial mediante a expedição do Certificado de Registro Policial, a
fiscalização administrativa rotineira dos bens e mercadorias usados, a
manutenção e atualização do cadastro de que trata o projeto, a
imposição de penalidades administrativas em caso de irregularidade.
Obviamente que essa gama de atribuições demanda uma
reestruturação operacional e administrativa da Polícia Civil. Nesse
passo, afigura-se-nos evidente a quebra do princípio constitucional da
reserva de iniciativa, visto que normas desse teor devem ser
veiculadas em projeto de iniciativa privativa do Governador do Estado,
Chefe maior da administração pública estadual, ao qual se acha
subordinada a Polícia Civil. Nunca é demais lembrar que a reserva de
iniciativa constitui uma projeção específica do princípio da separação
dos Poderes, pedra angular de nosso regime jurídico-constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 848/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 950/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº 950/2007

“altera a Lei nº 15.073, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a
doação, por empresa pública ou privada, de uniforme, mochila, pasta
e material escolar da rede pública estadual, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva alterar a Lei nº 15.073, de 2004, de

modo a lhe acrescentar um dispositivo com o seguinte conteúdo: “ o
uniforme escolar utilizado pelos alunos de escolas localizadas em
áreas socialmente vulneráveis, regularmente matriculados na rede
estadual de educação básica, será fornecido pelo Estado
gratuitamente”.

Importa dizer que a lei que se pretende alterar dispõe sobre a
doação de material escolar - inclusive o uniforme escolar - para as
escolas da rede pública estadual por parte de empresa pública ou
privada. Conforme visto, o projeto pretende que o uniforme escolar
seja ofertado gratuitamente aos alunos da rede pública em escolas
situadas em áreas socialmente vulneráveis.

Sob a ótica constitucional, cumpre dizer que o art. 205 da Lei Maior
estabelece, de modo expresso, que “a educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”.

Por seu turno, o art. 212 do diploma fundamental estatui que “a
União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”.

Obviamente, as ações públicas voltadas para a promoção da
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educação que importem na elevação de despesas haverão de
encontrar previsão orçamentária para a sua efetivação. Neste
particular, é preciso dizer que o orçamento público tem caráter
meramente autorizativo, de maneira que sempre remanescerá ao
Poder Executivo boa margem de discricionariedade para aferir a
conveniência e oportunidade de empreender tal ou qual gasto público.
Naturalmente, no caso específico da educação, essa
discricionariedade se flexibiliza em razão da imposição constitucional
de aplicação efetiva na educação de 25% da receita resultante de
impostos, conforme já mencionado. Todavia, obedecidos os
parâmetros constitucionais, compete ao Executivo, no exercício de
seu juízo discricionário, definir de que maneira serão aplicadas as
verbas orçamentárias, as quais se acham consubstanciadas em
rubricas genéricas de modo a permitir essa avaliação discricionária.

Assim, não é dado ao Poder Legislativo, por meio da edição de atos
legislativos distintos da Lei de Meios, substituir-se ao Executivo na
definição do modo como os recursos orçamentários serão
despendidos. Em tal hipótese, restaria configurada a violação ao
princípio da separação dos Poderes, pois decisões adstritas ao juízo
discricionário do Executivo, portanto inseridas no seu campo de
competência institucional, estariam sendo tomadas na instância
legislativa.

Desse modo, não é admissível que o Poder Legislativo
predetermine, por meio de atos normativos, o modo como deve ser
executado o orçamento, pois, se assim fosse, a sucessiva edição de
leis desse tipo, vinculando os recursos orçamentários, acabaria
esvaziando de todo a importância e a razão de ser do Executivo. Isso
decorre da própria natureza do operar legislativo, baseado na edição
de normas gerais e abstratas produzidas a partir do mais amplo
debate público, o que demanda um procedimento lento e
compassado. A função executiva, ao contrário, consubstancia-se em
ações administrativas, como, por exemplo, a distribuição gratuita de
material escolar, tendo em vista as necessidades mais concretas que
emergem do seio social.

Ante tais considerações, resulta claro que a medida legislativa
preconizada pelo projeto em exame se qualifica como ofensiva ao



603

princípio da separação dos Poderes, pois adentra campo de
competência constitucionalmente reservado ao Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 950/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 956/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Zezé Perrella,
acrescenta o inciso VIII ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23/12/2003,
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências, estabelecendo a
alíquota de 1% para veículos elétricos.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 26/4/2007, 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
O projeto de lei em tela pretende instituir a alíquota de 1% para o

imposto incidente sobre a propriedade de veículo movido a motor
elétrico.

Ao justificar a proposta, o autor alega que, embora ainda não exista
oferta comercial de automóveis elétricos de passeio, a instituição de
alíquota inferior para o IPVA desses veículos pode tornar-se
importante incentivo à produção e à expansão desse mercado.

Além disso, deve-se levar em conta que a adoção de medidas ou,
mesmo, a implementação de incentivos de natureza fiscal, com o
propósito de criar condições economicamente favoráveis ao
desenvolvimento da tecnologia do motor automotivo elétrico em Minas
Gerais, encontra-se em plena consonância com a política de proteção
ao meio ambiente, pois trata-se de um tipo de energia não poluidora.

Mediante pesquisas em várias páginas da internet, pode-se
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constatar que a redução da carga tributária incidente sobre o
automóvel com motor elétrico já foi implementada por várias unidades
da Federação.

O IPVA é um imposto previsto no art. 155 da Constituição da
República, cuja instituição encontra-se na órbita de competência do
Estado.

Em Minas Gerais, foi editada a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que
dispõe sobre o fato gerador do imposto, a base de cálculo, as
alíquotas, os casos de isenção e de parcelamento do imposto.

Observa-se que a referida norma jurídica estabeleceu a alíquota de
4% do IPVA para os veículos de uso misto e os utilitários e de 3%
para caminhonetes de carga e furgão, sendo que a alíquota de 1%
para automóveis com motor elétrico realmente constitui incentivo para
o desenvolvimento tecnológico e a opção, pelos consumidores, por
esse sistema de propulsão veicular.

Compete a esta Casa Legislativa dispor sobre a matéria, em
consonância com o preceito constante no art. 61 da Constituição
mineira, não existindo nenhuma vedação a que se instaure, no caso,
processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Não há que se falar em perda de receita ou, mesmo, limitação para
a implementação das medidas cogitadas no projeto em face do
disposto na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, uma vez que o
Estado de Minas Gerais, atualmente, não arrecada nenhum recurso
relativo à propriedade de veículos movidos a eletricidade.

Entendemos pertinente, por último, a formulação do Substitutivo nº
1, com o objetivo de melhor adequar, sob o ponto de vista da técnica
legislativa, a proposta em comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 956/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
- e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica
acrescido do seguinte § 1º, passando seu parágrafo único a § 2º:

“Art. 10 - (...)
§ 1º - Os veículos movidos a motor elétrico terão alíquota de 1% (um

por cento) independentemente da categoria.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.016/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.016/2007, dos Deputados 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 e Délio Malheiros, “declara como
patrimônios históricos e culturais de Minas Gerais os Mercados
Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados no Município de
Belo Horizonte”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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 proposta, ficam declarados patrimônios

históricos e culturais de Minas Gerais os Mercados Distritais do
Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados no Município de Belo
Horizonte.

O art. 2º do projeto incumbe o Poder Executivo de adotar as
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 15/4/2002, que institui as formas de registros de bens
culturais de natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio
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cultural de Minas Gerais. Segue o exato teor do dispositivo:
“Art. 1º - Ficam instituídas as formas de registro de bens culturais de

natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural de Minas
Gerais.

§ 1º - O registro dos bens culturais de natureza imaterial que
constituem patrimônio cultural mineiro será efetuado em quatro livros,
a saber:

(...)
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados,

feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se
reproduzem práticas culturais coletivas.”.

Na justificação da proposta, os autores argumentam que não há
dúvida sobre a importância dos mercados e feiras existentes no
Estado, sobretudo sob o ângulo histórico e cultural, pois que
representam pontos de encontro das famílias mineiras. São locais
para onde os pais se dirigem com os filhos nos finais de semana e
cultivam hábitos saudáveis de convivência familiar.

Os Mercados Distritais de Santa Tereza e do Cruzeiro, conforme
expõem com inteira razão, fazem parte da história de nossa cidade,
compondo o patrimônio cultural dos mineiros. Lembram que o
Mercado de Santa Tereza é citado em revistas de turismo como ponto
de visita obrigatória em Belo Horizonte, a exemplo da revista “Viagem
e Turismo”, edição nº 138, de 1º/4/2007, que produziu reportagem a
merecer transcrição literal, tal como pudemos extrair da justificação da
proposição em tela:

“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
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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).”

Efetivamente e lançando mão novamente das palavras dos autores
da proposta, “(...) 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 (...)
Conservar os mercados é conservar viva nossa história (...)”.

Demonstra-se, com efeito, que a proposta em estudo é plenamente
razoável.

Do ponto de vista formal, não há vício de iniciativa, à luz do disposto
no art. 66 da Constituição mineira. Além disso, conforme dispõe o
inciso III do art. 23 da Constituição da República, é competência
comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios
proteger bens de valor histórico e cultural.

Para evitar conflitos de competência, as atribuições, na ausência da
lei complementar a que se refere o parágrafo único do mencionado
art. 23, devem ser repartidas segundo o princípio da predominância
dos interesses. O assunto em pauta está inelutavelmente afeto ao
interesse regional, dada a importância dos estabelecimentos em
referência para a preservação da identidade do povo mineiro.
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Uma característica singular das Minas Gerais está no culto à
conversa amena e descompromissada, que acontece não só ao “pé
da serra” mas, entre outras cercanias, nos simpáticos corredores dos
seus mercados. Se por aqui não existem o mar e a areia, são eles
substituídos pelo vento frio que sopra das montanhas, pelos coretos
que alegram as nossas praças, pelos restaurantes aconchegantes que
se dispersam por mais de oitocentas cidades e, naturalmente, pelos
mercados distritais.

Mais do que pontos de encontro, os mercados são um ponto de
referência da mineiridade, conceito que tenderá ao infinito se o povo
mineiro, escorado na atuação dos seus representantes eleitos,
mantiver a consciência de que é preciso proteger seu riquíssimo
patrimônio histórico-cultural, sobretudo de mudanças havidas na
paisagem urbana ou rural, em virtude, não raras vezes, da
especulação imobiliária e do insensato desejo pelo lucro.

Quanto à possibilidade de a medida ser adotada na forma de lei, não
se vislumbra nenhum inconveniente jurídico. Uma vez que a lei pode
regular os procedimentos que visem a impor restrições à propriedade
privada, definindo os contornos da ação executiva, pode, igualmente,
impor restrições diretas, pois que o ato de que resulta a restrição,
indiscutivelmente, reveste-se da máxima e possível legitimidade.
Ademais, será no curso do processo legislativo que se abrirá a
oportunidade para que todos que se sintam afetados pela medida ou
que, de alguma forma, queiram propor sugestões para seu
aperfeiçoamento tenham condições plenas de manifestar seus
interesses.

Conclusão
Considerando os argumentos expostos, concluímos pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº
1.016/2007.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.046/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em análise, de autoria do Deputado Carlin Moura,
“dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de
caráter desportivo no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, 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
O projeto em tela pretende implementar uma política de incentivo

fiscal com base nos impostos arrecadados pelo Estado, instituídos
segundo a previsão constante nos arts. 144 e seguintes da
Constituição mineira, com o objetivo de desenvolver a prática do
desporto educacional, de participação e de rendimento.

Segundo os termos da proposição em análise, até o ano de 2015,
poderão ser deduzidos dos tributos devidos pelo contribuinte os
valores despendidos, a título de patrocínio ou doação, no apoio direto
a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo
órgão gestor do programa.

Ao justificar a formulação da proposta, o autor enfatiza a
necessidade da inserção do Estado em programas de incentivo ao
esporte, nos moldes dos projetos desenvolvidos pelo governo federal,
mediante o estímulo à participação de pessoas físicas e empresas na
implementação de uma política voltada para o aprimoramento da
educação e dos próprios atletas.

Passamos à análise do projeto.
A Constituição Federal, ao dispor sobre a matéria, atribui ao Estado

o dever de fomentar as práticas desportivas formais e não formais,
observados os seguintes aspectos: a autonomia das entidades
desportivas; a destinação de recursos públicos para a promoção
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, do
desporto de alto rendimento; o tratamento diferenciado para o
desporto profissional e o não profissional, como também a proteção e
o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional,
conforme o art. 217 do Diploma Constitucional.

A Carta mineira, por seu turno, ao dispor sobre o desporto e o lazer,
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em seu art. 218, assegura que o Estado garantirá, por intermédio da
rede oficial de ensino e em colaboração com entidades desportivas, a
promoção, o estímulo, a orientação e o apoio à prática e à difusão da
educação física e do desporto formal e não formal.

Nesse contexto, esta Casa editou a Lei nº 15.457, em 12/1/2005,
instituindo a Política Estadual do Desporto, com o objetivo de
promover, estimular, orientar e apoiar as práticas desportivas formais
e informais, conforme seu art. 1º.

Foi também aprovada pela Assembléia Legislativa a Lei nº 16.318,
de 11/8/2006, que contém matéria de natureza similar à do projeto em
análise, na medida em que “dispõe sobre a concessão de desconto
para pagamento de crédito tributário relativo ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de
2005, com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos
no Estado, nas condições especificadas”.

Em que pese à brilhante iniciativa do autor do projeto, algumas
questões de ordem constitucional impedem que ele venha a tramitar
nesta Casa, nos moldes propostos.

Deve ser considerado, em primeiro lugar, que a Constituição da
República veda “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesas”, ressalvando apenas os casos previstos no art. 167, IV,
entre os quais não se inserem as práticas desportivas.

Considere-se, ainda, que qualquer incentivo de natureza fiscal com
base no ICMS deve ser conferido no âmbito do Conselho de Política
Fazendária (art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal), o que praticamente inviabiliza a
adoção das medidas cogitadas por meio de lei estadual.

Por outro lado, a Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000,
determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
esteja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes. Além disso, o proponente deverá demonstrar que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária
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ou está acompanhada de medidas de compensação que aumentam a
receita por meio de elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo ou majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Não se pode perder de vista, entretanto, a regra geral, segundo a
qual as matérias de natureza tributária inserem-se na órbita de
competência da Assembléia Legislativa, conforme o art. 61, III, da
Constituição mineira.

Não havendo espaço para que se implementem medidas que
vinculem a arrecadação de impostos aos programas pretendidos nem
para que se constituam programas que resultem em renúncia de
receita, entendemos ser pertinente a apresentação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, para corrigir as distorções existentes. O
substitutivo promove alterações na mencionada Lei nº 16.318, de
modo a vincular o programa de incentivo ao esporte, apenas e
exclusivamente, aos créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Com efeito, o entendimento doutrinário predominante aponta no
sentido de que os créditos inscritos em dívida ativa não constituem
receita tributária, e, portanto, sua vinculação não depara com os
óbices de natureza constitucional e legal anteriormente evidenciados.

Por outro lado, a implementação do programa, nos moldes
propostos, não implicará perda de receita, valendo lembrar que a
instituição de mecanismos dessa natureza tem como resultado
imediato a recuperação de valores que sequer constam no orçamento
do Estado como receita tributária.

É bem verdade que a lei que se pretende alterar versa sobre
desconto para pagamento de crédito tributário como estímulo à
realização de projetos desportivos no Estado. A referida norma,
entretanto, restringe tais incentivos aos créditos relativos ao ICMS. O
substitutivo ora apresentado amplia os incentivos para todo e qualquer
crédito tributário inscrito em dívida ativa, o que, sem sombra de
dúvida, amplia o leque de possibilidades para financiamento de
projetos desportivos.

Por último, é importante enfatizar que não existe, no caso, nenhuma
vedação a que se instaure o processo legislativo por iniciativa
parlamentar, uma vez que a matéria não se insere entre aquelas
arroladas no art. 66 da Constituição mineira.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.046/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 1º e o “caput” do art. 5º da Lei nº 16.318, de 11 de

agosto de 2006, que dispõe sobre a concessão de desconto para
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, com o objetivo
de estimular a realização de projetos desportivos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º e o “caput” do art. 5º da Lei nº 16.318, de 11 de

agosto de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de

crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2006,
com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no
Estado, nas condições especificadas nesta lei.

(...)
Art. 5º - O crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de

dezembro de 2006 poderá ser quitado com desconto de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora,
desde que o sujeito passivo apóie financeiramente a realização de
projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 235/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 235/2007, de autoria do Deputad o Arlen

Santiago, que dá denominação de Antônio Capuchinho à rodovia que
liga os Municípios de São João do Paraíso e Taiobeiras, foi aprovado
em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 235/2007

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-602 que liga o
Município de Taiobeiras ao entroncamento dos Municípios de
Indaiabira e São João do Paraíso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Antônio Capuchinho o trec ho da Rodovia

LMG-602 que liga o Município de Taiobeiras ao entroncamento dos
Municípios de Indaiabira e São João do Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela

Reis.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 53 a 56/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.245 a 1.248/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição nº 34/2007 - Projetos de Lei nºs 1.249 a
1.262/2007 - Projeto de Resolução nº 1.263/2007 - Requerimentos nºs
683 a 706/2007 - Requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e
outros, do Deputado Zé Maia e da Comissão Especial para o Estudo
da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou
Autismo - Proposições Não Recebidas: Requerimentos das
Comissões de Direitos Humanos, de Fiscalização Financeira e de
Defesa do Consumidor - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Administração Pública, de Educação, de Meio
Ambiente, de Segurança Pública, do Trabalho, de Turismo e de
Transporte e do Deputado Deiró Marra - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Doutor Viana, Doutor Rinaldo, João Leite e Carlos
Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 25 a 27/2007 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Zé Maia e da Comissão
Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo; aprovação - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva; questão de ordem - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso do Deputado André Quintão -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo
- Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - 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 -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h10min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 53/2007
Belo Horizonte, 12 de junho 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
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Escola Estadual Professora Geralda Magela Leão de Melo à escola
estadual localizada na Rua Nove, nº 10, Bairro Aeroporto, no
Município de Itaúna.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Geralda Magela Leão de Melo, que foi professora primária, assistente
social nas escolas urbanas e rurais, bem como orientadora e diretora
da Escola Estadual Maria Augusta de Faria, 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 Professora Geralda Magela Leão de
Melo, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio, situada na Rua Nove, nº 10, Bairro Aeroporto,
no Município de Itaúna.

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 27/4/2007, homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
Escola Estadual Professora Geralda Magela Leão de Melo para
denominação da referida unidade de ensino.

Geralda Magela Leão de Melo foi professora primária, assistente
social nas escolas urbanas e rurais, orientadora e diretora da Escola
Estadual Maria Augusta de Faria durante o período de 1992 a 1997.
Foi excelente professora e educadora, caridosa, solidária e idealista,
ajudou por vários anos o Asilo Frederico Ozanan, o internato Bom
Pastor e ainda a APAC feminina.

A homenageada nasceu no dia 17/12/1946 e faleceu no dia
12/7/2005.

Cumpre registrar que, no Município de Itaúna, 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 nº13.408, de
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21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.245/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Itaúna.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Geralda

Magela Leão de Melo a escola estadual localizada na Rua Nove, nº
10, Bairro Aeroporto, no Município de Itaúna.

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 54/2007

Belo Horizonte, 12 de junho 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 Professora Maria Beltrão de Almeida à escola
estadual localizada na Rua Varzelândia, s/nº, Bairro Santo Antônio da
Boa Vista, no Município de São João da Ponte.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Maria Beltrão de Almeida, 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, 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 alterada a
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denominação da Escola Estadual Santo Antônio da Boa Vista, de
ensino fundamental e médio, situada na Rua Varzelândia, s/nº, Bairro
Santo Antônio da Boa Vista, no município de São João da Ponte, para
Escola Estadual Professora Maria Beltrão de Almeida, de ensino
fundamental e médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual Santo Antônio da Boa Vista
que, em reunião realizada no dia 7/9/2006, homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
Escola Estadual Professora Maria Beltrão de Almeida para
denominação da referida unidade de ensino.

Maria Beltrão de Almeida, nos anos de 1926 a 1934, foi professora
da escola deixando marcas admiráveis de conhecimento e dignidade.

A homenageada nasceu no dia 6/11/1900 e faleceu no dia 5/3/1936.
Cumpre registrar que, no município de São João da Ponte 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, 12 de junho de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.246/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de São

João da Ponte.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria Beltrão

de Almeida a escola estadual localizada na Rua Varzelândia, s/nº,
Bairro Santo Antônio da Boa Vista, no Município de São João da
Ponte.

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.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 55/2007

Belo Horizonte, 12 de junho 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 Iveta Gomes Santana à escola estadual localizada na
Avenida Alto dos Bois, s/nº, Bairro Centro, no Município de
Angelândia.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Iveta Gomes Santana, que começou sua vida no setor educacional,
trabalhando na Escola Estadual Augusto Barbosa, no Município de
Angelândia, como servente escolar. Além do setor de trabalho, no
meio social, era uma pessoa muito querida e respeitada, 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 Iveta Gomes Santana, de ensino
fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na
Avenida Alto dos Bois, s/nº, Bairro Centro, no Município de
Angelândia.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental que,
em reunião realizada no dia 5/3/2007, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Iveta Gomes Santana para denominação da referida unidade de
ensino.

Iveta Gomes Santana começou sua vida no setor educacional
trabalhando na Escola Estadual Augusto Barbosa, nesse Município,
como servente escolar. Além do setor de trabalho, no meio social era
uma pessoa muito querida e respeitada, o que fazia com que sua casa
ficasse sempre repleta de amigos.

A homenageada nasceu no dia 18/1/1946 e faleceu no dia
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16/1/2000.
Cumpre registrar que, no Município de Angelândia, 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, 12 de junho de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.247/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Angelândia.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Iveta Gomes Santana a

escola estadual localizada na Avenida Alto dos Bois, s/nº, Bairro
Centro, no Município de Angelândia.

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 56/2007

Belo Horizonte, 12 de junho 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 Nicéas Ferreira Aguiar à escola estadual localizada
na Rua Eloy Ubirajara, s/nº, Bairro Santo Antônio, no Município de
Manhumirim.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Nicéas Ferreira Aguiar, 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.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a

denominação da Escola Estadual Nicéas Ferreira Aguiar, de ensino
fundamental, anos iniciais, à Escola Estadual de Ensino Fundamental
(ciclo básico e 1º ano ciclo intermediário), situada na Rua Eloy
Ubirajara, s/nº, Bairro Santo Antônio, no município de Manhumirim.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental (ciclo
básico e 1º ano ciclo intermediário) que, em reunião realizada no dia
7/2/2007, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros,
a indicação do nome Escola Estadual Nicéas Ferreira Aguiar para
denominação da referida unidade de ensino.

Nicéas Ferreira Aguiar, homem honesto, de fibra, religioso,
preocupado com as causas sociais, com o pouco que ganhava
ajudava os necessitados com doações alimentícias, ressaltando
sempre o amor ao próximo e a caridade.

Era amigo de todos, conselheiro, extremamente preocupado com os
problemas sociais, valorizava muito a formação acadêmica, mesmo
não tendo tido oportunidade de seguir seus estudos, conseguiu
através de seu esforço, formar seus 3 filhos.

O homenageado nasceu no dia 24/6/1924 e faleceu no dia
27/11/1984.

Cumpre registrar que, no município de Manhumirim 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 submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.248/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de
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Manhumirim.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Nicéas Ferreira Aguiar a

escola estadual localizada na Rua Eloy Ubirajara, s/nº, Bairro Santo
Antônio, no Município de Manhumirim.

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.
OFÍCIOS

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 39, 52 e 80/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexem-
se o ofício e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre, prestando
informações relativas a requerimento da Comissão de Saúde
encaminhado por meio do Ofício nº 519/2007/SGM.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 817, 880, 882,
991, 994 e 996/2007, em atenção a pedido da Comissão de
Constituição e Justiça. (- Anexem-se o ofício e os pareceres aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano - Gidur-BH - da CEF, notificando a liberação de recursos
financeiros do FGTS, destinados à Copasa-MG, referentes às
parcelas dos contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Neusa Coutinho Affonso, Secretária do Tribunal de Contas
da União, prestando informações relativas ao Requerimento nº
7.111/2006, da Comissão de Participação Popular.

De Diretores, Vice-Diretores e Especialistas de Educação Básica da
cidade de Alfenas, solicitando apoio na aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 21/2007, que trata da regulamentação da Lei
Federal nº 11.301, de 10/5/2006, que se refere à extensão de
aposentadoria especial aos Diretores, Coordenadores e Assessores
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Pedagógicos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº
21/2007.)

Do Sr. Tito Martins, Diretor-Executivo da Companhia Vale do Rio
Doce, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa
por meio do Requerimento nº 410/2007, do Deputado Jayro Lessa.

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 34/2007
Dá nova redação ao § 1º do art. 77 e revoga o § 6º do art. 76 e o §

2º do art. 77 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam revogados o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 da

Constituição do Estado.
Art. 2º - O § 1º do art. 77 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 77 - (...)
§ 1º - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, que poderá ser

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

publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Gil Pereira - Ronaldo Magalhães - Leonardo Moreira - Gláucia

Brandão - Hely Tarqüínio - Zezé Perrella - Durval Ângelo - Eros
Biondini - Vanderlei Miranda - Carlos Mosconi - Neider Moreira -
Getúlio Neiva - Paulo Guedes - Dalmo Ribeiro Silva - Zé Maia - Padre
João - Maria Lúcia Mendonça - Ruy Muniz - Luiz Tadeu Leite - Inácio
Franco - Antônio Carlos Arantes - Sebastião Costa - Elmiro
Nascimento - Sebastião Helvécio - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ana Maria Resende -  Cecília  Ferramenta - João Leite - Weliton
Prado - Rômulo Veneroso - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Rosângela Reis.
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Justificação: Os comandos do § 6º do art. 76 e do § 2º do art. 77 da
Constituição do Estado, ao determinarem a obrigatoriedade de que o
Tribunal de Contas possua duas Câmaras especiais, uma para a
apreciação conclusiva de procedimentos licitatórios e outra específica
para Municípios, criaram amarras e geraram uma desproporção na
distribuição de processos aos Conselheiros.

Uma das razões desta desproporcionalidade é o grande número de
Municípios no Estado, que gera uma infinidade de processos a serem
distribuídos somente aos três Conselheiros da Primeira Câmara
(Câmara dos Municípios), para emissão de parecer prévio sobre as
contas do Poder Executivo; julgamento das contas de todas as
Câmaras Municipais, assim como de todas as entidades da
administração direta e indireta dos Municípios; e apreciação, para fins
de registro, de todas as aposentadorias e atos de admissão de
pessoal (administração direta e indireta municipal).

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, aumentou ainda
mais o número de processos relativos aos Municípios, tendo em vista
os relatórios de acompanhamento da gestão fiscal e os relatórios
resumidos de execução orçamentária.

Há que lembrar que todos estes processos têm uma tramitação que
compreende as etapas de análise, contraditório, reexame, pareceres
da Auditoria e do Ministério Público Especial e julgamento ou parecer
prévio.

A Câmara Especial de Licitação, composta também por três
Conselheiros, está igualmente sobrecarregada, em razão de que todo
documento relativo à licitação, em qualquer processo em tramitação, é
imediatamente desentranhado, formando novo processo, e remetido à
Segunda Câmara (Câmara de Licitação).

Além da perda qualitativa no exercício do controle externo, há uma
fragmentação do que deveria ser analisado como um todo,
ocasionando logicamente um prejuízo no resultado do controle dos
recursos públicos.

Como a Segunda Câmara (Licitação) examina apenas a
formalidade, sob os aspectos de regularidade e legalidade, perde-se a
oportunidade de se avaliar em seqüência a realização das despesas,
que são analisadas em processos distintos, verificando-se, muitas
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vezes, a perda do princípio da unidade processual, além da perda do
processamento de tomada de contas especial como meio idôneo e
adequado para se determinar o ressarcimento de recursos utilizados
indevidamente.

Pelo exposto, faz-se necessário que tais entraves gerados pelas
Câmaras Especiais de Municípios e de Licitação sejam eliminados,
para que o Tribunal de Contas possa se reestruturar internamente,
visando melhor atender às demandas da sociedade e do próprio
Poder Legislativo, que não pode prescindir de um Tribunal de Contas
ágil e eficiente para auxiliá-lo na função de controle externo.

Temos que considerar, ainda, que o Tribunal de Contas da União
deve servir, no que couber, de parâmetro para as demais Cortes de
Contas, e ele, como se sabe, não separa as Câmaras em razão da
matéria, exemplo seguido pela maioria dos TCEs, como os de São
Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco.

Assim, para superação definitiva da questão, propõe-se seja
articulada nesta Casa a aprovação desta proposta de emenda à
Constituição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.249/2007
Altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 1949, que dispõem sobre

doação de imóveis no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 1949, passam a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 2º - Os terrenos e benfeitorias, cuja doação é autorizada por

esta lei, destinam-se a proporcionar meios de a Associação Rural de
Pouso Alegre custear as despesas com a construção de instalações
adequadas para a realização de exposições regionais agropecuárias,
no referido Município, além de outras construções, permutas ou ações
em benefício da entidade e de seus associados, desde que não seja
inviabilizado seu funcionamento nem subvertidas suas finalidades
estatutárias.

Art. 3º - Para a consecução do fim a que se refere o artigo anterior,
poderá a Associação Rural de Pouso Alegre, uma vez obtida a
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escritura de doação dos imóveis a que se refere o art. 1º, permutá-los
por imóvel situado no Município de Pouso Alegre ou vendê-los, no
todo ou em partes, para, com o produto da venda, realizar o
desiderato expresso no artigo anterior.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: O Sindicato Rural de Pouso Alegre resultou da

transformação da Associação Rural em Sindicato, em 5/11/69. Na
ocasião, o Sindicato contava 82 associados e tinha como base apenas
a cidade de Pouso Alegre.

Em 5/5/75, por decreto do Ministério do Trabalho, a entidade teve
sua base territorial ampliada, passando a ter atuação legal sobre os
Municípios de Congonhal, Estiva, Espírito Santo do Dourado, São
Sebastião da Bela Vista, Senador José Bento e Careaçú.

Em 11/5/78, foi averbado em nome do Sindicato Rural o patrimônio
da extinta Associação Rural, nos termos do mandado expedido pelo
Juiz de Direito da Comarca, extraído dos autos nº 5.979 e protocolado
sob o nº 11.282. Os bens aqui referidos constavam de um terreno
medindo 22.236m², mais edificações, tais como escritórios da
entidade, estábulos, baias, depósitos, etc.

A extinta Associação tinha como finalidades a defesa dos interesses
de seus associados; o preparo de documentação para registro de
seus associados na Administração Fazendária, na Receita Federal, no
Imposto de Renda, entre outros; e a promoção de leilões e exposições
de gado.

O parque de exposições e os escritórios em que funcionam a
entidade ficavam em lugar ainda não urbanizado e fora do centro de
Pouso Alegre. Com o desenvolvimento urbanístico do Município, a
propriedade do Sindicato foi cercada de moradias de classe média
alta, cujos proprietários passaram a pressionar o Município visando à
proibição de eventos, tais como rodeios, exposições, feira de animais
e shows artísticos, sob a alegação de pertubação do sossego público
e a proliferação de moscas e mau cheiro, até que finalmente foram
proibidos quaisquer eventos no referido parque de exposições.

Atualmente, o Sindicato possui 2.607 associados, distribuídos pelos
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Municípios que compõem sua base territorial. Os associados são
proprietários rurais, arrendatários e parceiros, bem como pessoas
jurídicas com atividade produtoras de bens originados da agricultura e
pecuária.

O Sindicato emprega 15 funcionários, sendo 3 médicos, 3 dentistas,
2 advogados, 2 contadores, 1 faxineira, 3 escriturários e 1 auxiliar de
ambulatório, distribuídos pelos diversos setores de atividades. E,
apesar de possuir um patrimônio considerável, está endividado, mal
instalado fisicamente, uma vez que seus vários departamentos estão
abrigados em prédios velhos, em mau estado de conservação. Para
exemplificar, o ambulatório médico e os gabinetes dentários ocupam o
espaço de antiga rinha de galos e os departamentos jurídico e de
pessoal, de depósitos de fertilizantes e rações.

Diante do exposto, foi convocada uma assembléia geral
extraordinária que, após ampla discussão, decidiu, por unanimidade,
vender ou permutar parte do terreno pertencente à entidade,
objetivando o pagamento do passivo e a construção de uma sede de
dois pavimentos, dentro do terreno, com área de 500m² cada, em uma
área de 900m², restando, para estacionamento, uma área de 400m².

Da área a ser vendida mais a área a ser construída, sobra, ainda,
uma área de 1.347m², no valor aproximado de R$200.000,00, a qual
poderá ser vendida ou permutada por outra área afastada do centro
urbano, e na qual deverá ser construído um centro de eventos e
exposições.

Acreditamos ser essa a melhor solução, uma vez que o Sindicato
ficará dotado de uma sede moderna e funcional, de uma área de
eventos rurais afastada do perímetro urbano, além de quitar todos os
seus débitos, sendo que sobre esses bens poderá ser estabelecida a
cláusula de restrição constante do Registro de Imóveis.

Ocorre ter havido uma suscitação de dúvida, promovida pelo
Cartório de Registro de Imóveis de Pouso Alegre, acerca da cláusula
de restrição, cujo escopo reverte o patrimônio do Sindicato ao domínio
do Estado de Minas Gerais, no caso de sua extinção ou desvio de
finalidade estatutária.

Processada a suscitação de dúvida, o Juízo de Direito competente
sentencionou em primeiro grau, ouvido o Ministério Público,



628

determinando que fosse ouvido o Estado, de modo que este se
pronunciasse a respeito do negócio jurídico em curso.

A manifestação do Estado apontou o óbice contido na Lei nº 352, de
1949, cujos artigos que aqui propomos alterar impediam permuta ou
venda, salvo para a implantação de um parque de exposições.

Como a permuta atual prevê, além da implantação de novo parque
em área rural, a construção de uma sede urbana e o pagamento de
obrigações tributárias junto ao INSS, o Sindicato necessita da
alteração legal proposta, de modo que possa ampliar a envergadura
do permisso legal, logrando, assim, a viabilidade e a realização dos
objetivos traçados pela assembléia geral da entidade.

Por ser tratar de proposição constitucional, dotada de legalidade e
mérito, espera seu proponente obter dos seus pares 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 1.250/2007
Dá a denominação de Dr. Benedicto Cauby Ferreira e Silva ao

Hemocentro do Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Hemocentro Dr. Benedicto Cauby Ferreira

e Silva o Hemocentro Estadual, localizado no Município de Poços de
Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: A Lei nº 4.426, de 1967, determina que a denominação

de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado só pode recair
sobre nomes de pessoas falecidas que se destacaram por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. Esse
preceito legal está sendo plenamente respeitado na apresentação
deste projeto de lei, que presta homenagem ao Dr. Benedicto Cauby
Ferreira e Silva.

Nascido em 1º/11/24, em Poços de Caldas, o homenageado, após
completar o curso ginasial no colégio Marista, ingressou na Faculdade
de Medicina Fluminense, em Niterói, onde formou-se médico em
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1950. Trabalhou em vários hospitais, entre eles o Hospital do Arsenal
da Marinha no Rio de Janeiro, entre 1948 e 1952, no St. Jhons
Hospital em Massachussetts, EUA, entre 1955 e 1957, no New
England Center Hospital e no Sprinfiel Hospital, em Boston, também
nos EUA. Após 5 anos no exterior, regressou à sua cidade natal, onde
estabeleceu seu consultório, ingressou no Hospital da Santa Casa e
foi eleito Diretor Clínico em 1962. Em 1975 tornou-se Fellow do
American College of Surgeons. Na Alcoa, estruturou o serviço médico
da Companhia.

Casado com D. Rosaura Junqueira de Souza e Silva, foi Vereador e
Presidente da Associação Médica em várias gestões. Exerceu a
profissão com carinho e amor, sempre com uma palavra de conforto
para aqueles que o procuravam. Faleceu em 14/4/2006, após dois
anos de intenso sofrimento, provocado por grave doença.

Homem íntegro e trabalhador, sua presença na comunidade sempre
foi marcada por forte vocação para servir ao próximo com
desempenho e altruísmo. Admirado por todos os que com ele
conviveram, seu nome está definitivamente ligado à história da cidade,
por sua ação proba, corajosa e socialmente relevante.

Por ser um projeto de lei que observa as condições legais, relativas
à sua legalidade e constitucionalidade, bem como a seu mérito,
espera o signatário obter sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.251/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Pacientes com

Câncer de São Gonçalo do Sapucaí - Reviva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio aos

Pacientes com Câncer de São Gonçalo do Sapucaí - Reviva, com
sede nesse Município.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: O Grupo de Apoio aos Pacientes com Câncer de São
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Gonçalo do Sapucaí - Reviva, pessoa jurídica de direito privado, é
uma entidade civil beneficente e de assistência social, com
personalidade filantrópica e de utilidade pública. Fundada em 10/3/97
no salão de reunião da Aspi, grupo de apoio a pacientes com câncer.
A idéia de formar a entidade surgiu a partir dos atendimentos feitos
por Vera Regina Baeta Minhoto, fundadora do grupo, no posto de
saúde, como Assistente Social, quando ficou bem claro que pacientes
oncológicos necessitavam de um apoio especial. O trabalho do Grupo
consiste na realização de visitas domiciliares e de eventos, visando
levantar fundos para auxiliar pacientes carentes e para o trabalho
preventivo.

Essa entidade, com sede localizada na Rua São José, 386, Centro,
em São Gonçalo do Sapucaí, está em pleno e regular funcionamento
e cumpre suas finalidades estatuárias e sociais na área de assistência
social. Sua diretoria é constituída de membros idôneos não
remunerados, que exercem suas funções sem participar de lucros,
vantagens ou bonificações, assim como seus dirigentes, associados e
mantenedores.

Considerando o benefício social que o Grupo Reviva tem
proporcionado ao Município e à de São Gonçalo do Sapucaí, e
estando o referido Grupo em concordância com os dispositivos
constitucionais e legais para obter esta distinção, espera o signatário
deste projeto de lei obter sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.252/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da

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

Produtores Rurais da Comunidade do Ibiruçu, com sede no Município
de Campos Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
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Justificação: Fundada em 18/8/2001, a Associação de Produtores
Rurais da Comunidade do Ibiruçu tem sede no Município de Campos
Gerais. Sua diretoria é composta de membros de reconhecida
idoneidade moral e não remunerados pela função que exercem.

É entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
finalidades, entre outras, estabelecer diretrizes e ações prioritárias que
fundamentarão a formulação de um programa de desenvolvimento
agropecuário na comunidade de Ibiruçu, bem como apoiar o
desenvolvimento da área social no setor rural.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto, que atende plenamente os requisitos legais.

- 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 1.253/2007
Declara de utilidade pública a entidade Associação de Produtores

Rurais das Comunidades Ponte Funda, Descaroçador, Pinhal, Catirina
e Macuco, com sede no Município de Campos Gerais.

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

de Produtores Rurais das Comunidades Ponte Funda, Descaroçador,
Pinhal, Catirina e Macuco, com sede no Município de Campos Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundada em 10/8/2005, a Associação de Produtores

Rurais das Comunidades Ponte Funda, Descaroçador, Pinhal, Catirina
e Macuco tem sede no Município de Campos Gerais. Sua diretoria é
composta de membros de reconhecida idoneidade moral, que não são
remunerados pela função que exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como finalidades, entre outras, estabelecer diretrizes e ações
prioritárias que fundamentarão a formulação de um programa de
desenvolvimento agropecuário nas comunidades Ponte Funda,
Descaroçador, Pinhal, Catirina e Macuco; e apoiar o desenvolvimento
da área social no setor rural.
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Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto, por atender plenamente os requisitos legais.

- 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 1.254/2007
Declara de utilidade pública a entidade Associação de Produtores e

Mulheres Rurais da Comunidade do Galo, com sede no Município de
Campos Gerais.

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

de Produtores e Mulheres Rurais da Comunidade do Galo, com sede
no Município de Campos Gerais.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundada em 20/7/2005,a Associação de Produtores e

Mulheres Rurais da Comunidade do Galo tem sede no Município de
Campos Gerais. Sua diretoria é composta de membros de
reconhecida idoneidade moral, que não são remunerados pela função
que exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como finalidades, entre outras, estabelecer diretrizes e ações
prioritárias que fundamentarão a formulação de um programa de
desenvolvimento agropecuário na Comunidade do Galo e apoiar o
desenvolvimento da área social no setor rural.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto por atender plenamente os requisitos legais.

- 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 1.255/2007
Institui no âmbito do Estado mutirões de saúde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito das unidades de saúde do Estado

de Minas Gerais os mutirões de saúde a serem organizados pela
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Secretaria do Estado de Saúde em hospitais e unidades de saúde.
Parágrafo Único - Os Mutirões prestarão à população atendimento

aberto e fechado com consultas, exames e cirurgias, a saber:
I - mutirão aberto são procedimentos de pequena complexidade que

não necessitam de agendamento;
II - mutirão fechado são procedimentos de média complexidade que

necessitam de agendamento.
Art. 2º - O gestor estadual do SUS no Estado de Minas Gerais

desenvolverá política de adequação da atenção básica de saúde por
meio de mutirões de apoio às demandas reais dos Municípios através
dos hospitais e unidades de saúde, de acordo com as seguintes
diretrizes:

I - qualificação da assistência médica prestada pelos hospitais e
unidades de saúde vinculadas ao SUS;

II - integração dessas entidades aos níveis de gestão estadual e
municipal do SUS.

Art. 3º - Habilitadas as entidades hospitalares e unidades de saúde,
o gestor estadual do SUS repassará recursos do Fundo Estadual de
Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, quando o Município estiver
em gestão plena de atenção à saúde, ou diretamente para as
entidades hospitalares e unidades de saúde nos Municípios em
gestão básica de saúde.

Art. 4º - A habilitação, a fiscalização e a coordenação das unidades
públicas e privadas vinculadas ao SUS que atuam nos mutirões será
feita mediante os seguintes critérios:

I - aceitação por parte da entidade hospitalar dos protocolos e fluxos
determinados pelo controle e avaliação do gestor de saúde;

II - acompanhamento e avaliação sistemática da realidade
assistencial das entidades hospitalares pelo Conselho Municipal de
Saúde;

III - coordenação e gerenciamento dos serviços de saúde de
pequena e média complexidade e estabelecimentotanto com os
serviços próprios quanto com os privados, de contratos que definam
metas, tomando-se como referência demandas e necessidades locais
e regionais.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Considerando a grande demanda reprimida na rede

pública do Estado para realização de consultas, exames
especializados e cirurgias e o impacto positivo dos mutirões de saúde
em outros Estado da Federação, faz-se necessário instituir os
mutirões de saúde para dar resposta imediata à sociedade, sendo
justo o acolhimento desta proposta, razão pela qual contamos com o
apoio de nossos pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.256/2007
Declara de utilidade pública a entidade Associação de Produtores

Rurais da Comunidade do Caxambu, com sede no Município de
Campos Gerais.

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

de Produtores Rurais da Comunidade do Caxambu, com sede no
Município de Campos Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundada em 27/10/2005, a Associação de Produtores

Rurais da Comunidade do Caxambu tem sede no Município de
Campos Gerais. Sua diretoria é composta de membros de
reconhecida idoneidade moral, que não são remunerados pela função
que exercem.

Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, a referida
Associação tem por finalidades, entre outras, estabelecer diretrizes e
ações prioritárias que fundamentarão a formulação de um programa
de desenvolvimento agropecuário na comunidade de Caxambu; e
apoiar o desenvolvimento da área social no setor rural.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto, por atender plenamente os requisitos legais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
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do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.257/2007

Institui no Estado política de prevenção e cessação do tabagismo,
alcoolismo e toxicomania, no âmbito dos Programas de Atenção
Básica em seu território.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no Estado a política de prevenção e cessação

do tabagismo, alcoolismo e toxicomania, no âmbito dos Programas de
Atenção Básica a serem desenvolvidos pelas unidades de saúde dos
Municípios mineiros.

Art. 2º - O gestor estadual de saúde coordenará e executará as
políticas de capacitação e qualificação dos servidores das equipes dos
programas de atenção básica.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Considerando que a melhor política para prevenção e

cessação do tabagismo, alcoolismo e toxicomania é a informação e os
esclarecimentos acerca dos grandes malefícios causados pelo uso de
substâncias que causam dependência física, necessário a
implantação de uma política no âmbito dos Programas de Atenção
Básica, Programa de Saúde da Família - PSF - Saúde em Casa,
objetivando a prestação de informações e acompanhamento dos
usuários de drogas tidas como “lícitas” (fumo e álcool) e dos
dependentes das drogas ilícitas, sendo justo o acolhimento desta
proposta, razão pela qual contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- 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 1.258/2007
Declara de utilidade pública a Ação Social Ágape - ASA - com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Ágape -

ASA -, com sede no Município de Belo Horizonte.



636

Art 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A Ação Social Ágape - ASA - tem sede em Belo

Horizonte, é filantrópica e eminentemente assistencialista, não tendo
fins lucrativos. Além disso, os membros de sua diretoria são
reconhecidamente pessoas idôneas e não são remunerados pelo
exercício de suas funções.

Desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços.

Isto posto, espera, com o título de utilidade pública, firmar parcerias
com órgãos do Estado, para atingir seus objetivos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.259/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mãe Sozinha, 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 Mãe

Sozinha - AMS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Associação Mãe Sozinha é uma entidade de

natureza beneficente e sem fins lucrativos, fundada em 20/4/2004,
que presta serviços de assistência e promoção social e que tem como
finalidade dar orientação na defesa de direitos, desenvolver projetos
culturais, prestar assistência material à pessoa discriminada
socialmente e oferecer assistência psicológica, intelectual, material e
médica às mães sozinhas e aos seus filhos.

O trabalho desenvolvido pela entidade abrange o amparo físico,
psíquico e social das mulheres carentes moradoras do Aglomerado do
Santa Lúcia, bem como de seus filhos, promovendo, assim, sua
efetiva inclusão social.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto revela que seu
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principal objetivo consiste na melhoria da qualidade de vida das
famílias formadas por mães carentes, sem companheiro, com filhos,
moradoras do Aglomerado Santa Lúcia. O propósito citado é
alcançado por meio do oferecimento de cursos de formação extra-
curriculares para as crianças, de formação para as mães e
professores da creche e da escola existentes na região, de
atendimentos psicológico, psiquiátrico, fonoaudiológico,
psicopedagógico e nutricional e orientação familiar e organizacional
para as mães. A associação presta, ainda, assessoria jurídica à
comunidade.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.260/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipiaçu 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

Ipiaçu o imóvel constituído de um terreno com área de 400,000m²
(quatrocentos metros quadrados), e benfeitorias, situado na Rua Omar
Diniz, naquele Município, e registrado sob o nº 3.304, a fls. 1 do Livro
2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Capinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Câmara Municipal de Ipiaçu.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a finalidade da doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Zé Maia
Justificação: O imóvel de que trata a proposição é objeto do

Contrato de Comodato nº 81/2005, celebrado em 15/9/2005, entre o
Estado de Minas Gerais, na qualidade de cedente, por meio da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e a Câmara
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Municipal de Ipiaçu, como cessionária.
O contrato consiste basicamente na autorização, em caráter precário

e por cinco anos, do uso do imóvel para instalação da Câmara
Municipal de Ipiaçu. Entretanto, desde 1998, aquele Poder Legislativo
encontra-se instalado no referido imóvel, em virtude de não possuir
instalações próprias, razão pela qual seu atual Presidente vem
solicitar a doação do bem para solucionar definitivamente a questão.

Feitas essas considerações, esperamos contar com o indispensável
apoio dos nobres pares para que a proposição em tela seja aprovada
e transformada em lei, de forma a permitir a concretização do
importante objetivo consignado em seu texto.

- 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 1.261/2007
Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão

de Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às
Mudanças Climáticas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política de Apoio à Redução da Emissão de Gases do

Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas
no Estado será formulada e executada como parte da política agrícola,
em harmonia com a política ambiental, e estará voltada para o
desenvolvimento sustentável de atividades agropecuárias realizadas
no Estado.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, entende-se como:
I - mudanças climáticas: o conjunto de alterações no clima que

possam ser direta ou indiretamente atribuídas à atividade humana e
que modifique a composição da atmosfera mundial, associadas às
mudanças provocadas pela variabilidade climática natural observada
ao longo de períodos comparáveis com efeitos sobre a
sustentabilidade do meio ambiente;

II - gases do efeito estufa: os constituintes gasosos da atmosfera -
(gás carbônico, metano e óxido nitroso) -, naturais e antrópicos, que
absorvem e reemitem radiação infravermelha, diretamente relacionada
com o aquecimento global.
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Art. 2º - A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de
Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças
Climáticas contribuirá com proposição de alternativas de gestão
pública e implementação de atividades agropecuárias.

Art. 3º - São objetivos da Política Estadual de Apoio à Redução da
Emissão de Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às
Mudanças Climáticas:

I - desenvolver e promover a adoção de práticas alternativas na
agropecuária visando à redução de emissão de gases e conseqüente
redução dos efeitos provocados pelas mudanças climáticas;

II - realizar a sistematização de dados ambientais para modelos de
previsão climática, incluindo acompanhamento de alterações de ciclos
hidrológicos e de eventos de alteração extrema do clima;

III - realizar o inventário das emissões de gases de efeito estufa
produzidas pelas atividades agropecuárias, para gestão estratégica de
atividades mitigadoras;

IV - promover o zoneamento agroclimático e agroecológico,
orientando a implantação de atividades agropecuárias de acordo com
potenciais, limitações e restrições das áreas estudadas;

V - estimular a pesquisa de técnicas e de atividades de mitigação da
emissão de gases do efeito estufa, conservação dos solos agrícolas,
integração de atividades agropecuárias;

VI - promover a utilização de práticas agroecológicas, voltadas para
a diversificação de espécies vegetais, integração de sistemas de
cultivo e conservação do solo e recursos hídricos.

VII - incentivar ações integradas de controle ao desmatamento e de
recuperação da cobertura florestal do Estado;

VIII - ampliar e qualificar programas institucionais voltados para
educação ambiental.

IX - realizar a capacitação e a assistência técnica de agricultores;
X - desenvolver modelos de gestão pública, considerando cenários

da mudança climática regional.
Art. 5º - A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de

Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças
Climáticas será desenvolvida mediante cooperação com a União e os
Municípios, de acordo com sua autonomia e competência, tendo em
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vista o equilíbrio do desenvolvimento econômico e a sustentabilidade
ambiental.

Art. 6º - São instrumentos da Política Estadual de Apoio à Redução
da Emissão de Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da
Agropecuária às Mudanças Climáticas:

I - o crédito e o seguro agrícola, voltados para o estímulo à
implantação de projetos agropecuários adaptados às mudanças
climáticas;

II - a educação e a capacitação de agricultores sobre efeitos das
mudanças climáticas e uso de tecnologias na adaptação de
agroecossistemas;

III - a pesquisa e a assistência técnica, relacionadas com atividades
de redução dos impactos ambientais provocados pela atividade
agropecuária;

IV - o zoneamento agroecológico e agroclimático, voltado para a
adequação de atividades agropecuárias e mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas;

V - o monitoramento de eventos climáticos extremos, com a
implantação de um sistema de alerta meteriológico e criação de rede
estadual de pesquisa sobre efeitos da mudança climática na
agropecuária;

VI - a formulação de modelos climáticos regionais e adaptação de
atividades agropecuárias considerando cenários da mudança climática
no Estado.

Art. 7º - A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de
Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças
Climáticas será planejada e executada de forma descentralizada, com
a participação direta dos beneficiários nas instâncias de gestão
pertinentes.

Art. 9º - A gestão da Política Estadual de Apoio à Redução da
Emissão de Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às
Mudanças Climáticas observará os seguintes procedimentos:

I - coordenação das ações destinadas à consecução dos seus
objetivos;

II - análise de estudos de sistematização, homogeneização e
unificação de dados climáticos, produtividade agrícola, uso agrícola da
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terra e áreas de irrigação e regiões de preservação ambiental.
III - orientação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da

execução das ações e projetos voltados à adaptação das atividades
agropecuárias;

IV - viabilização do suporte técnico e financeiro necessário ao
desenvolvimento de suas ações;

V - estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas
a fim de potencializar as suas ações;

VII - estabelecimento de parcerias com organizações não-
governamentais, universidades e outras instituições de ensino visando
à realização e à sistematização de estudos de relacionados com as
mudanças climáticas no Estado;

IX - manutenção de cadastro dos projetos desenvolvidos no seu
âmbito.

Art. 11 - A Política Estadual de Política de Apoio à Redução da
Emissão de Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às
Mudanças Climáticas será executada com recursos públicos e
privados.

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

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

celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VI - outras fontes.
§ 2° - As dotações orçamentárias anuais do Estado d estinadas à

Política Estadual de Agroindústria Familiar não serão inferiores, em
termos reais, à média das dotações do imediato triênio anterior.

Art. 12 - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Padre João
Justificação: O Relatório Inter-Governamental de Mudanças

Climáticas - IPCC - indica uma situação inquietante quanto ao
aumento da temperatura no planeta. Estimativas apontam para um
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incremento na temperatura entre de 1,4°C e 5,8° C n os próximos 100
anos. Essas mudanças climáticas estão diretamente associadas ao
aumento da concentração de gases na atmosfera, sobretudo o gás
carbônico, metano e óxido nitroso. A utilização dos recursos naturais e
o modelo energético baseado em recursos não renováveis, como o
carvão e o petróleo, são os principais responsáveis pelo aquecimento,
quando levamos em conta a atividade antrópica.

O padrão de emissão de gases pelas atividades humanas no Brasil
é completamente diferente da situação global. As práticas agrícolas e
as mudanças do uso da terra devido ao desmatamento são as
principais fontes de emissão de gases do efeito estufa. Estudos
apontam que aproximadamente 75% do CO2 que o Brasil emite para
a atmosfera são derivados de práticas agrícolas e desmatamento.
Segundo o Pesquisador Carlos Cerri, do Centro de Energia na
Agricultura da USP, se for levado em conta o conjunto de atividades
agrícolas associadas à pecuária (emissão de metano pelo rebanho
bovino), o Brasil ocupa o quinto lugar na classificação mundial de
países poluidores.

Nesse cenário, o setor agrícola precisa desenvolver atividades
mitigadoras e adaptações para reduzir os efeitos ao aquecimento
global. O desenvolvimento de tecnologias, o acompanhamento dos
índices de emissões de gases, a produção de biocombustíveis,
redução do desmatamento e sobretudo a adoção de práticas
agroecológicas são ações que podem contribuir para o
desenvolvimento sustentável do setor e toda a sociedade brasileira.

O Estado de Minas Gerais, devido a seu grande potencial agrícola,
pode contribuir decisivamente nesse processo de mudança para o
paradigma ecológico. Por isso propomos a apresentação deste projeto
para contribuir com as questões ambientais no nosso Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Vanderlei Jangrossi. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
907/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.262/2007
Altera a redação dos itens 4.3 e 4.8 da Tabela D da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os itens 4.3 e 4.8 da Tabela D, a que se refere o art. 115 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a
seguinte redação:

* -  As tabelas referente aos itens acima foram publicadas no “Diário
do Legislativo” de 14.6.2007.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Justificação: A edição recente da Resolução nº 205, do Conselho

Nacional de Trânsito - Contran -, que estabelece como documento de
porte obrigatório do condutor de veículo automotor o original do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV -, sob o
argumento de que a utilização de cópia reprográfica deste “dificulta a
fiscalização”, veio, na prática, promover uma mudança de costume
para o motorista mineiro.

Isso porque inúmeros motoristas, além das empresas locadoras de
veículos, tinham o hábito de portar cópia xerox do CRLV, seja por
conveniência, seja por segurança, diante do sabido aumento da
violência, já que o eventual furto, roubo ou extravio do original de tal
documento implicaria em enfrentamento da burocracia estatal, bem
como em gasto com a respectiva Taxa de Segurança Pública.

Na prática, o motorista que tivesse o original do CRLV furtado,
roubado ou extraviado ficava impossibilitado de utilizar o respectivo
veículo, por ser obrigatório o porte de tal documento. Numa sociedade
cada vez mais dinâmica, com metrópoles cada vez maiores e
deficiência crônica de transporte coletivo, a impossibilidade de utilizar
um veículo compromete, em última análise, até mesmo o direito de ir e
vir do cidadão.

É de ressaltar, também, que inúmeros veículos são utilizados por
mais de um motorista, sendo conveniente o fornecimento de mais de
uma primeira via desse documento.

Ressalte-se que a cobrança pela emissão da segunda via do CRLV,
como já estipula o subitem 4.3 da Tabela D da Lei nº 6.763,
permanecerá, sendo alterado tão-somente o seu valor, de forma a
tornar mais acessível ao cidadão a emissão de tal certificado no
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original, minimizando qualquer restrição ao seu direito de mobilidade.
No Estado de São Paulo, o custo dessa segunda via é de R$15,65,

e sua emissão é imediata, desde que apresentada a documentação
pertinente. Tomando-se por base o valor da Ufemg para o exercício
de 2007, estabelecido na Resolução nº 3.837, de 7/12/2006, da
Secretaria de Fazenda, a Taxa de Segurança Pública devida pela
emissão da segunda via do CRLV, no Estado, alcança R$40,99,
sendo quase três vezes superior à cobrada no Estado vizinho.

Ora, o próprio conceito de taxa, estabelecido no art. 145 da
Constituição Federal, diz que esse tributo é devido “em razão do
exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos a sua disposição”. Daí se infere que as taxas proporcionam
ao poder público a remuneração pela prestação de um serviço, como
por exemplo a emissão do CRLV.

Não é crível que o custo da emissão de uma segunda via do CRLV
em Minas seja quase três vezes superior ao verificado no Estado
vizinho de São Paulo. Seguramente, o valor da taxa fixado no item 4.3
da Tabela D da Lei nº 6.763 destoa da realidade, devendo ser
aproveitada esta oportunidade para se proceder à sua adequação.
Propõe-se, destarte, a redução do valor atualmente em vigor,
passando esse serviço a ser remunerado por 9,50 Ufemgs. Não há
que falar em impacto financeiro para os cofres estaduais, porquanto o
novo valor é suficiente para cobrir o custeio da prestação do serviço
em questão.

Dessa forma, pede-se o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta justa medida.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.263/2007
Institui o diploma de agraciamento ao doador de sangue.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica instituído nesta Casa Legislativa o diploma de honra ao

mérito para agraciar o doador de sangue, como forma de incentivo.
§ 1º - O diploma de que trata o “caput” do art. 1º será entregue ao
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agraciado no dia 25 de novembro de cada ano.
§ 2º - O dia 25 de novembro integrará o calendário oficial de eventos

desta Casa Legislativa.
§ 3º - A relação dos agraciados será repassada a esta Casa

Legislativa pelos bancos de sangue do Estado, com um mês de
antecedência.

§ 4º - A Mesa Diretora da Assembléia regulamentará esta lei no
prazo de trinta dias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Tem este projeto de resolução o objetivo de criar mais

um mecanismo de incentivo à doação de sangue no Estado. Em visita
recente a alguns bancos de sangue, vimos confirmarem-se as notícias
veiculadas na imprensa de que há falta de sangue e de que, diante de
algum acidente maior, haveria sérios problemas para se buscarem
doadores para suprir a lacuna existente. Assim, diante dessa crise nos
bancos de sangue, busca este projeto incentivar a doação de sangue
concedendo uma honraria, no dia nacional de doação de sangue,
àqueles doadores considerados assíduos. Trata-se de um exercício
de cidadania, não de troca de favores, nem de comércio; mas de
incentivo, valorização real do ser humano bom e altruísta. Por isso,
peço o apoio de meus nobres colegas para aprovação do projeto de
lei em apreço.

 - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 188, c/c os arts. 190 e
195 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 683/2007, do Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de
informação sobre as providências tomadas por esse órgão quanto à
apuração da emissão de certidão falsa de débito fiscal emitida em
nome do requerente pela unidade da Secretaria da Fazenda de Frutal,
em dezembro de 2005. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 684/2007, do Deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Sr. Augusto Nardes, Ministro do Tribunal de
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Contas da União, informando-o da péssima qualidade do serviço
executado na rodovia que liga a cidade de Andradas a Poços de
Caldas ( BR-146 ). (- À Comissão de Transporte.)

Nº 685/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Beatriz
Costa Teixeira pela atuação na Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas, premiada com a medalha de ouro nível 2.

Nº 686/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Marcos
Antônio Faria pela atuação na Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas, premiado com a medalha de bronze nível 3.

Nº 687/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Diogo
Hilário dos Santos pela atuação na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas, premiado com a medalha de
bronze nível 1. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 688/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
enviado ofício ao Governador do Estado com vistas a que seja criada
no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social uma diretoria
voltada para os interesses dos idosos. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 689/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Grupo
Marilda pelas comemorações dos seus 50 anos de fundação. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 690/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à UFMG
pelas comemorações dos seus 80 anos de fundação. (- À Comissão
de Educação.)

Nº 691/2007, da Deputada Ana Maria Resende e outros, em que
solicitam seja enviado apelo ao Governador do Estado pedindo a
suspensão das ações do Decreto nº 44.309, de 5/6/2006, até a
realização de debate mais amplo nesta Casa sobre os dispositivos, no
que se refere à aplicação das penalidades. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 692/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado à Secretária de Educação pedido de informação sobre
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as providências tomadas para a inclusão das disciplinas Filosofia e
Sociologia no ensino médio da rede pública estadual tendo em vista a
Resolução nº 4, de 16/8/2006, da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação.

Nº 693/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de
informação sobre os itens que menciona, relacionados para subsidiar
a apreciação do Projeto de Lei nº 597/2007, em tramitação nesta
Casa.

Nº 694/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da Feam pedido de informação sobre as
ações de fiscalização, constatações e notificações realizadas com
relação às denúncias de degradação ambiental nas nascentes
localizadas no Município de São Tomé das Letras.

Nº 695/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Delegado Regional de Bom Despacho e ao
Comandante do 7º Batalhão da PMMG pedido de informação sobre as
estatísticas da criminalidade nos útimos cinco anos no Município de
Nova Serrana. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 696/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Sr.
Carlos Alberto Pereira, professor de Thales Marques Barbosa, que
venceu a 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas,
promovida pelo Ministério da Educação, e que seja enviado ofício ao
Diretor do Colégio Tiradentes, no Município de Passos, para que faça
constar a referida manifestação na pasta funcional do mencionado
professor. (- À Comissão de Educação.)

Nº 697/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informação sobre
os termos constantes no Caderno de Encargos do Governo de Minas,
entregue ao Presidente da CBF.

Nº 698/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício à Corregedoria da Polícia Militar do Estado
pedindo cópia da documentação relativa ao caso denunciado a esse
órgão por Pedro Henrique Silva Santos, sobre violência policial, abuso
de autoridade e lesão corporal, ocorridos em 9/6/2006, em Belo
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Horizonte. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
Nº 699/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ofício ao Juiz da Vara de Execuções Criminais de
Santa Luzia pedindo a transferência do preso José de Souza Oliveira,
da 1ª Delegacia Distrital do Palmital para a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac de Santa Luzia.

Nº 700/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa Social pedindo
proteção à família de Gil Magno da Cruz, falecido em razão de ter sido
baleado por policiais militares.

Nº 701/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da República para que seja retirada de
tramitação a Medida Provisória nº 366/2007 ou caso não seja
possível, seja formalizada aos Líderes de Bancada a solicitação de
encaminhamento contrário à aprovação dela.

Nº 702/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Econômico com
vistas à criação, no âmbito dessa Secretaria, de grupo de trabalho a
fim de analisar e propor soluções para os problemas ambientais e
socioeconômicos decorrentes da atividade minerária na região de São
Tomé das Letras.

Nº 703/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde e à Presidente da Fundação
Hemominas com vistas à implantação de unidades móveis para coleta
de sangue no Estado de Minas Gerais.

Nº 704/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes para que seja agilizada a
licitação da recuperação e da restauração da BR-135, no trecho entre
a BR-040 e o trevo de Mirabela, bem como a complementação do
Anel Rodoviário de Montes Claros.

Nº 705/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao DER-MG para que seja construído trevo no Km 6
da Rodovia MG-170, no Município de Moema.

Nº 706/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT para que seja agilizada a
licitação da recuperação e da restauração da BR-135, no trecho entre
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a BR-040 e o trevo de Mirabela, bem como a complementação do
Anel Rodoviário de Montes Claros.

Da Deputada Gláucia Brandão e outros em que solicitam a
realização de ciclo de debates para se discutir a reforma política
nacional. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Zé Maia e da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa
com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita ao Secretário de
Fazenda informações sobre as providências tomadas por esse órgão
quanto à apuração da emissão de certidão falsa de débito fiscal em
nome do Deputado Antônio Júlio, pela unidade da Secretaria de
Fazenda de Frutal, em dezembro de 2005.

Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em que
solicita ao Secretário de Fazenda informações sobre que providências
foram tomadas pelo órgão, a fim de se apurar a emissão de certidão
de débito fiscal falsa em nome do Deputado Antônio Júlio, pela
unidade da Secretaria no Município de Frutal.

Da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita ao
Secretário de Fazenda informações sobre as providências tomadas
por esse órgão quanto à apuração da emissão de certidão falsa de
débito fiscal em nome do Deputado Antônio Júlio, pela unidade da
Secretaria de Fazenda de Frutal, em dezembro de 2005.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Educação, de Meio Ambiente, de
Segurança Pública, do Trabalho, de Turismo e de Transporte e do
Deputado Deiró Marra.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Deputadas, Deputados, imprensa, telespectadores que nos assistem
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pela TV Assembléia, público das galerias. Na primeira semana do mês
de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Meio
ambiente que lamentavelmente temos muito pouco a comemorar, uma
vez que a sociedade o agride constantemente.

É preciso que tenhamos consciência da necessidade de
preservação desse meio ambiente, fundamental para a vida do
planeta, para a vida de todos nós. No dia 30/5/2007, a Comissão de
Política Agropecuária realizou em Curvelo, atendendo a requerimento
da minha autoria, audiência pública para discutir os impactos que a
construção de uma barragem poderia causar ao meio ambiente e à
população da região, pois está prevista a construção dessa barragem
no Rio das Velhas. É possível ainda a construção de outra no Rio
Urucuia e três no Rio Paracatu. Muito foi debatido. Tudo foi exposto
pelos técnicos enviados pela Companhia do Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf -, a pedido do
governo federal, mas nada ficou esclarecido para os pequenos
produtores rurais donos das terras ribeirinhas que serão inundadas.
Muito menos para os fazendeiros da região da bacia do Rio das
Velhas.

Se a barragem for construída, serão atingidos os Municípios de
Presidente Juscelino, Monjolos, Inimutaba, Curvelo, Gouveia e Santo
Hipólito, onde o Distrito de Nossa Senhora da Glória será totalmente
inundado.

Na maioria das vezes, as indenizações e transferências dos
pequenos produtores e da população local são feitos de forma injusta.
Para se ter uma idéia, provavelmente será inundada a fábrica de
álcool e açúcar ali localizada, que gera cerca de 200 empregos
diretos, mais 200 indiretos, totalizando 400 empregos na região. A
fábrica poderá ser indenizada, mas o povo ficará desempregado. É
interessante esta reflexão: as terras e os imóveis são indenizados pelo
governo federal, mas, e os empregos, os investimentos, os sonhos e
projetos de pais e mães de famílias daquela região, que têm na
fábrica a única fonte de renda para o sustento de suas famílias?

Essa barragem servirá para regular a transposição do Rio São
Francisco, que já se iniciou pelo governo federal, cujo Ministro da
Integração está rodando nosso Estado, tentando convencer-nos da
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necessidade desse empreendimento que o governo federal ousa, com
força ditatorial, realizar. Questionamos esse atropelamento, como se o
governo federal estivesse acima do bem e do mal, passando por cima
de tudo, determinando que a transposição deve ser feita, custe o que
custar.

Contudo, sinto-me mais tranqüilo e aliviado, pois, após audiência
com o Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, obtive
garantias de que aquela barragem no Distrito de Nossa Senhora da
Glória não será construída. O governo de Minas não autorizará sua
construção, pois muitas famílias serão prejudicadas caso o desejo da
União seja realizado.

Assumo, com o povo da região central de Minas, que represento, o
compromisso de estar vigilante e permanentemente atento,
acompanhando essa caminhada e defendendo os interesses da
população.

Outro assunto que gostaria de abordar é a situação do Hospital São
Bento. Ao visitá-lo, eu e minha assessoria tivemos uma surpresa
desagradável ao ver seu estado crítico, em vias de fechar suas portas.
Essa instituição, que completará 29 anos de funcionamento em
agosto, necessita de socorro urgentemente, ou seus pacientes ficarão
sem atendimento. A qualidade e a continuação dos serviços
oferecidos por aquele hospital não podem esperar, pois a saúde da
população deve estar em primeiro lugar. No momento, 47% dos
procedimentos do hospital são classificados como de alta
complexidade, tais como: ortopédicos, tratamento de diabéticos
crônicos, de pessoas idosas e infectadas graves, pacientes que não
são atendidos por outros hospitais.

Apesar de o Hospital São Bento ser um hospital particular, sem fins
lucrativos, 80% do seu atendimento é feito por meio do SUS, e este
não cobre o custo, pois todos sabemos que os valores repassados por
esse órgão são irrisórios.

Outro fato digno de aplausos, mas que também está contribuindo
para o agravamento da situação desse conceituado hospital é que
cerca de 10% do atendimento é feito gratuitamente. O hospital está
com uma ação na Justiça pleiteando o seu reconhecimento como
entidade filantrópica.
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Para conhecimento dos Deputados, informo que outros 10% dos
atendimentos são feitos por meio de convênios e particulares, mas
são valores insuficientes, pela baixa porcentagem, que não cobrem os
gastos hospitalares.

O problema é grave, visto que, enquanto o Hospital São Bento não
for considerado entidade filantrópica, não poderá receber nenhuma
ajuda ou verbas dos órgãos públicos para reforma ou aquisição de
equipamentos. Outra consideração importante é que a baixíssima
tabela do SUS conduz não só esse hospital, mas também grande
número de outros hospitais diretamente à falência.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Obrigado, Deputado
Doutor Viana, por me conceder este aparte. V. Exa. faz uma análise
da situação do Hospital São Bento, em Belo Horizonte, que pode ser
conduzida aos demais hospitais do Estado de Minas Gerais e do
Brasil.

Praticamente todos os hospitais, como é o caso do Hospital São
Bento, que é de maior complexidade, que não é um hospital
filantrópico, e sim particular, mas credenciado pelo SUS, vivem essas
dificuldades, apresentadas por V. Exa. com muita propriedade.

Trata-se de hospitais que são referência, pois prestam enorme
serviço à população. O Hospital São Bento é um hospital de referência
em ortopedia. Lá há médicos altamente capacitados nessa
especialidade e em outras, que atendem todo o Estado de Minas
Gerais, prestando trabalho de excelente qualidade, mas, no final do
mês, o hospital tem enorme prejuízo.

Por que isso ocorre? Por várias razões. Na realidade, a saúde não é
valorizada no nosso país. A tabela do SUS, como bem disse V. Exa.,
há muitos anos não é reajustada, não sofre alterações para
acompanhar os valores da inflação. Então, o hospital não consegue
sobreviver. Uma das saídas para um hospital como esse, apenas para
não morrer e conseguir sobreviver, é transformar-se em hospital
filantrópico. Faz-se necessário que haja celeridade nessa questão e
que as autoridades competentes sejam sensíveis à situação, pois não
há como socorrer esses hospitais.

É lamentável que isso aconteça a um hospital que presta esse tipo
de serviço, que não visa ao lucro. Aliás, parece que ele visa ao
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prejuízo, pois todo mês ele tem prejuízo, o que acaba inviabilizando a
continuação do seu trabalho e a sua existência. E ele oferece um
atendimento de ótima qualidade à população de todo o nosso Estado.

Parabenizo V. Exa. por esse pronunciamento que retrata a condição
dos hospitais em todo o Estado de Minas Gerais e no País. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço sua profícua interferência.
Em ofício enviado ao Secretário de Saúde de Belo Horizonte, em

13/4/2007, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos
Garrido, destaca informações pertinentes ao estado lastimável no qual
se encontra o referido hospital e solicita ajuda e intercessão urgente
junto ao gestor municipal do SUS.

Gostaríamos de reforçar esse pedido junto à Secretaria e também
junto ao governo federal para que auxilie urgentemente o Hospital São
Bento. Caso contrário, a situação se agravará se o hospital fechar as
portas. Uma instituição desse porte, que contribui expressivamente
para os atendimentos hospitalares em nosso Estado, principalmente
pelo SUS, merece todo o nosso apoio, o nosso respeito e a nossa
atenção.

Enquanto isso, informamos que a CPMF, que foi criada para
beneficiar a saúde e para recuperar os hospitais, não está destinando
nem um centavo para a saúde, em nenhum Estado do nosso país. É
lamentável que o governo federal retenha e desvie todo o recurso da
CPMF para outras finalidades, principalmente para pagamento da
dívida e para fazer superávit primário, não repassando nada para a
saúde, finalidade única e essencial para a qual foi criada essa
contribuição. Infelizmente, isso continua acontecendo.

Além disso, no início deste ano, o governo simplesmente cortou
R$5.000.000.000,00 do Orçamento da União para o setor da saúde.
Isso tudo contribui para agravar a situação dessa área em Minas e no
Brasil.

Mais um fato que considero grave, e que já foi abordado aqui por
outros, é a indústria de multas que continua sendo a BHTRANS.
Todos são multados pela BHTRANS. Investir em programas de
educação no trânsito, que é bom, nada. Até o final do ano, ela irá
efetuar a instalação de mais 28 novos radares em Belo Horizonte.

Outro detalhe importante é que a Prefeitura abriu concurso para
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1.200 novas vagas para guardas patrimoniais, sendo que 500 deles
irão para as ruas até junho de 2008, com o objetivo de aplicar multas
de trânsito. Esse efetivo ultrapassará os números da BHTRANS, que
conta 383 fiscais. Gostaria de acrescentar que a Polícia Militar aplica
multas de trânsito, assim como a BHTRANS, e agora a Guarda
Municipal Patrimonial.

Volto a solicitar medidas educativas de orientação no trânsito e,
como já falei tantas vezes desta tribuna, a diminuição da intensidade
de medidas punitivas. O Contran divulgou recentemente mais uma
norma para que os pardais, tanto das estradas quanto das vias
urbanas, sejam anunciados previamente, por meio de placas
colocadas em lugares de boa visibilidade, com efeito educativo e não
punitivo.

Já a BHTRANS quer o contrário: esconder os seus radares e encher
as ruas de fiscais mal-orientados, despreparados, sem diálogo e sem
interesse de ouvir justificativa de ninguém. Só servem para multar. Em
2006, foram arrecadados R$46.000.000,00 do contribuinte, por meio
de multas da BHTRANS.

Ficam aí essas reflexões, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, pessoas que nos visitam, imprensa, funcionários da Casa,
telespectadores da TV Assembléia, boa tarde.

No mês de junho, tivemos várias oportunidades de estar presente
em eventos, alguns de muita importância. Inicio minha fala
cumprimentando o Instituto Brasileiro de Siderurgia, que, há poucos
dias, deu posse à sua nova Presidência. No congresso, realizado em
São Paulo, da siderurgia nacional, tomou posse na Presidência do
Instituto Brasileiro de Siderurgia nosso amigo mineiro, digno
divinopolitano, Dr. Rinaldo Campos Soares, Presidente do Sistema
Usiminas, que congrega a Usiminas e a Cosipa.

Vimos a situação da siderurgia nacional, além do grande empenho e
dos investimentos havidos na área. Tive, na oportunidade, o prazer de
representar nossa cidade de Divinópolis e esta Assembléia, quando
nosso amigo Rinaldo tomou posse, pela segunda vez, no Instituto
Brasileiro de Siderurgia.
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Desejamos ao Instituto e ao seu novo Presidente muito sucesso,
como sempre acontece quando ele assume uma pasta importante
como essa. Na Casa, estamos com um requerimento, cujas
assinaturas estamos colhendo, para enviar ao Instituto e ao novo
Presidente nossas congratulações.

Sr. Presidente, darei seqüência à fala do Deputado Doutor Viana.
Pretendia aparteá-lo, mas, como também usaria a tribuna em seguida,
preferi falar neste momento. Não poderia deixar de pronunciar-me
sobre a situação do grande Hospital São Bento, que presta serviços
não apenas a usuários de Belo Horizonte como também de toda
Minas Gerais. Pacientes vêm a esse hospital para cuidar de sua
saúde, principalmente na área de ortopedia, onde colegas nossos
trabalham.

Muitos pacientes de Divinópolis já foram operados naquele hospital,
que não é uma fundação, mas presta serviços como se fosse. Mais de
80% dos seus atendimentos são pelo SUS, o que gera prejuízos.
Todavia, não sabemos como ajudar esse hospital, pois ele não é uma
fundação. O Pró-Hosp vem ajudando hospitais, nas macrorregiões e
nas microrregiões, conforme a lei permite. No entanto, precisamos
considerar que um hospital que atende 80% de pacientes pelo SUS
tem compromisso social e de filantropia.

Sabemos que esse tipo de atendimento dá prejuízo, da mesma
forma que sabemos que de nada adianta batermos na mesma tecla e
buscarmos melhoria para as tabelas de procedimentos médicos e
hospitalares. Nada disso sairá do papel, por isso precisamos pensar
em outras medidas que os governos federal e estadual podem tomar.
Precisamos ajudar casas que prestam serviços filantrópicos, embora
não sejam filantrópicas, pois, ao atenderem pelo SUS, não têm lucros.
Esse hospital, por estar tendo prejuízos, tende a fechar suas portas.

Por outro lado, certos pacientes estão há dois anos na fila
esperando para submeter-se a cirurgia. Cito caso recente de uma
pessoa que ontem me procurou. Ele está há quase um ano na fila,
esperando por uma cirurgia de varizes. O médico já pediu a
autorização de internação hospitalar - AIH. O médico quer operá-la
pelo SUS, o hospital já se prontificou a atendê-la, também pelo SUS,
mas a burocracia segura a guia na cidade. Normalmente o profissional
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não quer fazer a operação porque a remuneração é muito baixa, mas
quando se quer fazer a cirurgia, quando há um estabelecimento
hospitalar que se propõe a atender o paciente, a autorização de
internação fica engavetada, parece brincadeira.

Isso está acontecendo todos os dias em nosso Estado. Precisamos
tomar alguma providência para melhorarmos o atendimento à saúde
curativa em Minas. A saúde preventiva está muito bem atendida em
razão de haver interesse dos governos estadual e federal para isso.
Todavia, percebemos que certas verbas que deveriam ser aplicadas
em saúde - volto a bater na mesma tecla - são aplicadas em obras.
Recursos que deveriam sair de uma pasta de obras ou de assistência
social saem da área da saúde, como doação do Bolsa-Família ou
como rede de esgoto, por exemplo. Assim, o dinheiro que deveria ser
destinado à saúde é utilizado para outros fins.

Temos de cobrar do Congresso a regulamentação da Emenda nº 29,
que definirá os gastos que são ou não da área da saúde. Não
podemos esquecer-nos disso. Estamos aguardando.

A Comissão de Saúde desta Casa está agendando uma reunião
com todos os Presidentes de Comissões de Saúde das Assembléias
Legislativas do Brasil, para cobrarmos do governo federal, do
Congresso Nacional a regulamentação da Emenda nº 29, o mais
rápido possível.

Sr. Presidente, por falar em saúde, não poderia deixar de tratar do
Programa Saúde da Família - PSF. No dia 1º deste mês, Divinópolis
completou 95 anos de emancipação político-administrativa. Tenho
certeza de que o melhor presente para o povo de Divinópolis,
considerando-se especialmente as pessoas que trabalham, fazem a
cidade crescer - ressalto que é a maior cidade do Centro-Oeste
mineiro - seria a implantação total do PSF na cidade. Volto a dizer: há
dois anos e meio não se implanta lá nenhuma equipe do PSF. Como
se sabe em todo o Brasil, é o melhor programa de saúde pública
existente no País, pois os resultados são imediatos.

É um prazer ver Dr. Helvécio, médico sanitarista, Secretário
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pessoa que entende do
assunto, falar no PSF. Ele demonstra grande satisfação de ter
implantado 100% do serviço em Belo Horizonte, onde o programa
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atende 76% da população e reduziu em 35% as internações
hospitalares.

Sr. Presidente, em Divinópolis, apesar da minha boa-vontade de
participar, estar com eles, falar, usar esta tribuna e mostrar que o PSF
é o melhor programa de saúde, o Secretário diz que não há dinheiro.
Mesmo que haja mais dinheiro para a área da saúde, ainda assim
será pouco para garantir atenção a todos. Sabe-se que quase todas
as pessoas precisam do atendimento prestado pelo SUS, que, no
papel, prega universalidade e integralidade. Todavia, estou certo de
que isso não existe, mas temos de lutar para garantir assistência a
todos. Por mais que se apliquem recursos, o dinheiro sempre será
pouco. Falta vontade política para termos em Divinópolis um PSF
eficiente, em funcionamento, dando atenção a 75% da população,
conforme idealizado.

Já está comprovado - não me refiro apenas a cidades grandes,
como Belo Horizonte, por mim citada - que em cidades menores,
como Santa Vitória e Santo Antônio do Monte, o programa foi
implantado totalmente. Há duas semanas, o Prefeito de Santo Antônio
do Monte me falou sobre o resultado do PSF na sua cidade. Disse-me
que já foi implantado mais que o necessário, que já ultrapassou a
meta de atendimento de 70% ou 75% da população.

Todavia, em Divinópolis apenas 20% da população é atendida pelo
PSF. Precisamos, portanto, sensibilizar as autoridades municipais,
visto que a implantação desse programa depende de uma parceria
entre os governos federal, estadual e municipal. Ainda que a maior
parte diga respeito à Prefeitura, estou certo de que, se tivermos um
PSF funcionando bem, haverá menos filas no pronto-socorro regional
e menos pacientes internados no hospital que tem convênio com o
SUS em Divinópolis. Temos de levar isso a sério. Há dinheiro, ainda
que seja pouco. Nesse caso, é preciso estabelecer prioridades, ou
seja, deve-se deixar de aplicá-lo em outros programas que não são da
saúde e destiná-lo realmente à saúde, ao PSF. Sempre falo isso:
Divinópolis está deixando a desejar no tocante ao PSF. Trata-se do
melhor programa de saúde do Brasil. Como já disse, haverá menos
pessoas para serem atendidas no pronto-socorro regional, que, por
sua vez, passará a funcionar melhor, visto que o PSF contribuirá para
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diminuir as complicações das doenças.
Repito: Dr. Helvécio nos disse que em Belo Horizonte as internações

hospitalares foram reduzidas em 35%. Então, insisto nessa questão.
Hoje, o Deputado Doutor Viana também falou sobre saúde. Nós,
médicos da Casa, membros da Comissão de Saúde, não podemos
deixar de insistir nessa questão, a fim de garantirmos à população de
Minas Gerais mais atenção à saúde.

No último final de semana, estivemos presentes em um encontro do
Conselho Regional de Medicina, em que houve um debate sobre o
SUS. Pessoas de todo o Brasil vieram falar sobre o SUS, dos seus
pacientes e da relação médico-paciente. Foi um debate muito
proveitoso. Agradeço a lembrança do Conselho em nos convidar para
fazer parte da Mesa.

Tivemos oportunidade de conversar com o Dr. Alcino Lázaro, meu
professor na UFMG. Aqui abro parênteses para cumprimentar a
UFMG, que, entre as 50 universidades examinadas no Brasil, ficou em
primeiro lugar. Na semana passada, esse fato foi noticiado pela
imprensa de São Paulo e citado também aqui desta tribuna.

Eu, como ex-aluno da UFMG, não poderia deixar de cumprimentar
essa entidade pelo seu brilhantismo, pois a conheço desde a época
em que ali estudei. Sou testemunha do empenho dos profissionais
que ali trabalham para fazer dessa universidade uma universidade
séria, vindo a ser hoje premiada como a melhor universidade do
Brasil.

O Prof. Alcino Lázaro se mostrou interessado em vir a esta Casa
para apresentar sua proposta sobre as cirurgias programadas do
SUS. Já enviamos um requerimento ao professor e às autoridades
estaduais e municipais para comparecerem à Comissão de Saúde,
para debatermos esse assunto.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar dois amigos de Divinópolis,
Edinho e Dilu, que há sete dias perderam seu filho, Vinícius, de 18
anos, nosso parente e amigo. No dia-a-dia, temos visto a grande dor
pela qual passam. No entanto, eles têm recebido o conforto dos
amigos. Nunca vi uma casa tão cheia.

Quero citar os jovens de Divinópolis amigos do Vinícius, porque
nunca vi um velório com tantas pessoas. Não sei quantos jovens ali
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estavam, mas eram inúmeros. Eles não saíram do lado do Vinícius. O
sepultamento foi às 14 horas, mas às 18 horas o vigia teve de pedir
aos jovens que se retirassem porque tinha de fechar o cemitério.

Todos os dias esses jovens estão na casa dos pais do Vinícius,
mostrando amizade. Não sabia que o Vinícius era tão querido por toda
a juventude de Divinópolis. Ontem, ao visitar Edinho e Dilu em sua
casa, encontrei os jovens lá. Estão com o Edinho, com o Gustavo e
Dilu, mostrando carinho e amizade.

Sr. Presidente, finalmente, gostaria de cumprimentar o Distrito de
Santo Antônio dos Campos, em Divinópolis, que está festejando o seu
padroeiro, Santo Antônio. Amanhã será o dia dedicado ao santo.
Estivemos lá no domingo e passamos na barraca da turma do ECC.
Foi um prazer. Cumprimentamos a todos do Distrito de Santo Antônio
dos Campos, a nossa querida Ermida. Tenho prazer de conviver com
essa comunidade, onde tenho o meu sítio há mais de 40 anos.

Infelizmente, amanhã talvez não esteja presente, mas
cumprimentamos a todos, desejando-lhes uma boa festa. Deixo meu
abraço a todos. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada
Gláucia Brandão, pessoas presentes nesta reunião plenária da
Assembléia Legislativa, telespectadores da TV Assembléia: “Ide por
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura" (Mc 16,15). Este é
um imperativo, uma ordem de Jesus para todos os cristãos, a qual
encontra seu maior expoente na Sociedade Bíblica do Brasil - SBB.

Há 59 anos, completados no dia 10/6/2007, a SBB é uma entidade
sem fins lucrativos, que tem como principal missão promover a maior
distribuição possível da Bíblia numa linguagem que as pessoas
possam compreender e a um preço que possam pagar.

Com muito prazer, nesta tarde recebemos o gerente da SBB em
Minas Gerais, o Pastor Marcos Adriano Louveira, que nos honra muito
com a sua presença na Assembléia Legislativa; o Pastor Elmano Pio,
Presidente da SBB em Minas Gerais; o Pastor Edmundo Novaes,
Vice-Presidente da entidade em Minas Gerais; e o Pastor Nemias
Valadares da Silva, suplente dessa diretoria em Minas Gerais.

A SBB tem a sua sede em Barueri, no Estado de São Paulo, e
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possui o maior parque gráfico destinado à impressão e à
encadernação de escrituras da América Latina, exportando a Palavra
de Deus para 100 países, em 18 idiomas. Em seu moderníssimo
parque gráfico, com equipamentos de última geração, a SBB também
produz a Palavra de Deus em braile na língua portuguesa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de agradecer ao Pastor
Marcos Adriano este presente, a belíssima “Bíblia de Estudo Almeida”,
uma das obras da SBB, com a qual tive o prazer de ser presenteado
nesta tarde. Sem dúvida que ela vai ajudar-me nos meus estudos da
Palavra de Deus.

Além da Bíblia, também recebi esta revista, intitulada “A Bíblia no
Brasil”, que é a revista informativa da SBB. Dessa forma, agradeço
aos Pastores Marcos e Elmano e a todos os outros da SBB, que me
trouxeram este presente.

Estamos tendo a oportunidade de lembrar mais um aniversário
dessa importante instituição do nosso país.

Além de trabalhar pela popularização da Bíblia, a SBB está
comprometida com a preservação e a divulgação da história da Bíblia
e, para tanto, implantou em Barueri o Museu da Bíblia e, no Rio de
Janeiro, o Centro Cultural da Bíblia.

O Museu da Bíblia é o primeiro do País e um dos maiores do mundo
em sua especialidade. Construído em uma área de 900m², integrada a
um centro de eventos de 5.000m², o museu também possui uma
biblioteca com mais de 17 mil títulos, entre os quais bíblias e partes do
texto bíblico em mais de mil idiomas. Totalmente interativa, a área de
exposição conta a história da tradução da Bíblia para a língua
portuguesa e a influência da Palavra de Deus na formação da
civilização ocidental.

No centro cultural, que está localizado onde funcionou a primeira
sede da SBB, encontramos uma loja totalmente dedicada à literatura
bíblica, um espaço voltado a exposições sobre a Bíblia e um auditório
para a realização de eventos relacionados com as Escrituras
Sagradas.

A SBB também desenvolve 11 programas que transformam vidas,
beneficiando anualmente milhões de pessoas, sempre disseminando
os valores contidos na Palavra de Deus e beneficiando diferentes



661

segmentos da população, dos quais destacamos: o Inclusão do
Deficiente Visual, que contribui para o processo de inclusão, o
desenvolvimento cultural e o amparo espiritual da pessoa com
deficiência visual; o Ação Social nas Escolas, com distribuição de
material didático a escolas que têm em sua grade curricular o ensino
religioso, suprindo as necessidades de material específico para essa
disciplina e favorecendo o resgate de valores éticos e espirituais que
contribuem para o fortalecimento do núcleo familiar - lembro-me de
que, quando fiz o curso de História, no 3º grau, os professores sempre
colocavam a Bíblia em primeiro lugar, porque todo estudante de
história precisava conhecer a realidade dos povos primitivos, e, na
Bíblia, encontramos especialmente a história do monoteísmo ético do
povo hebreu -; o Bíblia para os Povos Indígenas, programa que visa a
captar recursos para os projetos de tradução para os mais de 180
idiomas indígenas falados por cerca de 370 mil pessoas; o Luz na
Amazônia, por meio de um barco-hospital, equipado com enfermaria,
farmácia, laboratório clínico e consultório dentário, é levado à
população ribeirinha da Amazônia, que vive em extrema miséria, além
da saúde, a assistência social e espiritual; o Ação Social nos Hospitais
- voluntários por todo o País percorrem os hospitais levando uma
mensagem de apoio espiritual e emocional aos enfermos, seus
familiares e aos profissionais da saúde, contribuindo para a
humanização nas relações hospitalares; o Ação Social pela Paz - esse
é um programa que visa a combater as causas da violência. Baseado
em ações preventivas, tem como público-alvo detentos, famílias em
situação de risco e dependentes químicos.

Aqui, em Minas, temos uma legislação, nascida nesta Casa, de
autoria do Deputado Antônio Genaro - lutamos muito por sua sanção -
propondo a presença de pastores, ministros religiosos nos hospitais,
para levarem a Palavra de Deus e conforto às pessoas que precisam
permanecer algum tempo nos hospitais por indicação médica. Para
tanto, o consolo da Palavra de Deus tem sido muito importante. O
programa chamado Ação Social nos Hospitais, da SBB, merece a
nossa atenção.

Além do trabalho espiritual, temos de elogiar o trabalho social
realizado pela SBB no País, enfrentando todas as dificuldades da
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Amazônia. Mesmo assim, ela está presente, levando conforto e ajuda
às pessoas que vivem nessa região inóspita do País.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda,
grande propagador da Palavra de Deus, Pastor e conhecedor da
história e da grande contribuição da SBB para o nosso país.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Colega Deputado João
Leite, muito obrigado. Quero parabenizá-lo pela importância do
pronunciamento, reconhecendo que, de fato, a SBB tem prestado um
serviço ao nosso país, que não dá para ser medido, aquilatado e
precificado, uma vez que o trabalho que realiza alcança vidas.
Quando falamos em vidas, não dá para falar em valor. O preço de
uma vida é tão alto que a própria Bíblia diz que o único valor capaz de
pagá-lo foi o sacrifício de Jesus na cruz do calvário.

Por isso quero somar minha voz à de V. Exa. e parabenizar a SBB
pelo trabalho que realiza, que, como dito, não é apenas de impressão
da Bíblia, ou seja, da Palavra de Deus para o português do nosso
país, mas também avançado, alcançando uma dimensão social que
não dá para ser medida por números.

Com este breve testemunho e intervenção, deixo aqui a minha
palavra de solidariedade e apoio, parabenizando a SBB, que, há
algumas décadas, está presente no nosso país, realizando esse
maravilhoso trabalho que a coloca como uma das referências no
nosso segmento, imprimindo um dos maiores “best-sellers” do mundo:
a Bíblia Sagrada, o livro sagrado.

Parabenizo o Deputado João Leite, os companheiros e colegas que
aqui comparecem nesta tarde, na nobre missão de trazer a este
Parlamento informações tão importantes sobre a SBB. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Deputado e Pastor Vanderlei Miranda,
obrigado pela contribuição nesta nossa manifestação.

Ao falarmos sobre os programas sociais da SBB, encontro
justamente alguns dados na capa da revista “A Bíblia no Brasil”, da
SBB. Em 2006, os programas sociais da SBB alcançaram mais de 51
milhões de pessoas e 5.600.000 Bíblias foram distribuídas. Sem
dúvida, essa tem sido uma grande contribuição para o nosso país. A
Assembléia Legislativa faz muito bem em prestar nesta tarde esta
homenagem à SBB e aos seus representantes presentes neste ato. (-
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Lê:)
“Ao completar 59 anos de vida, de vida em abundância, a SBB dá

início à campanha ‘Fome e Sede da Palavra de Deus’, baseada no
versículo ‘todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o
Senhor’ (Amós 8:1), com o objetivo de levantar recursos para o
cumprimento de sua tarefa de levar a Bíblia Sagrada para todas as
pessoas.”

Nesta revista, tive oportunidade de ver que a Bíblia já se encontra
traduzida para 2.426 idiomas. Vemos aí a sua importância. Aqui está
justamente o lançamento dessa campanha “Fome e Sede da Palavra
de Deus” proposta pela SBB, na qual já estamos inscritos e
engajados.

Felicito e oro pela Sociedade Bíblica Brasileira, para que seu
ministério seja cada dia mais próspero, transformando cada vez mais
vidas com a Palavra de Deus.

Sabemos que uma nação inteira se constituiu conhecendo a Palavra
de Deus, os Estados Unidos da América. Quando os evangélicos,
cristãos, puritanos, calvinistas desembarcaram do Mayflower, em
Cape Cod, em Massachusetts, eles tinham um sonho: criar uma
sociedade baseada na Palavra de Deus. Cada comunidade
constituída de 50 pessoas era obrigada imediatamente a ter um
professor para ensinar a ler e a escrever, a fim de que as pessoas
tivessem acesso ao conhecimento da Palavra de Deus. Assim, essa
Palavra, que certo materialista, em determinado tempo da história,
disse que seria mais um livro empoeirado numa prateleira, a Palavra
de Deus, transforma-se, como disse o Deputado Vanderlei Miranda,
em um “best-seller”. Só no ano passado, repito, a SBB distribuiu
5.600.000 exemplares da Bíblia. Parabéns à Sociedade Bíblica do
Brasil! Agradeço ao Presidente Doutor Viana. Desculpe-me ter
excedido no tempo.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência
parabeniza a todos, e dá as boas-vindas aos Pastores Elmano Pio dos
Santos, Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil; Edmundo Novaes,
Vice-Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil; Nemias Valadares da
Silva; e ao Marcos Adriano Louveira, Gerente do Centro de
Distribuição para Minas e Bahia, pelos 50 anos de fundação da
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Sociedade Bíblica do Brasil.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de

cumprimentá-lo e também aos Deputados e às Deputadas, à honrosa
imprensa de Minas Gerais, ao povo deste Estado.

Antes de tocar em dois assuntos importantes que me trazem hoje à
tribuna da Assembléia, gostaria de me congratular com o Deputado
João Leite pelo belíssimo pronunciamento feito. Sem dúvida alguma, o
Deputado João Leite e outros Deputados - como o Deputado
Vanderlei, que está presente - vêm, em todos os momentos, nesta
tribuna, mostrando a importância da espiritualidade em nossa vida,
mesmo na vida do parlamentar, na vida do político, que está em uma
situação tão ruim, tão crítica, enfrentando escândalos e mais
escândalos. Ainda existem pessoas que usam da tribuna para levar
sua mensagem e, principalmente, mostrar a importância da presença
de Deus em nossa vida. Parabéns, Deputado João Leite! Parabéns,
Deputado Vanderlei!

Quero, Sr. Presidente, nesta tarde, abordar dois assuntos
fundamentais. Primeiramente, queria tecer alguns comentários e
cumprimentar o nosso Governador Aécio Neves pela postura e
posição que tem tomado em relação ao processo de transposição do
Rio São Francisco. Temos, em nosso Estado, a presença do
Deputado Federal Geddel Vieira Lima, Ministro da Integração
Nacional, do PMDB-BA.

Só para mostrar como se encontra a questão da transposição do Rio
São Francisco, repetirei, “ipsis litteris”, a fala do Ministro no encontro
que teve com o Governador Aécio Neves. Ele iniciou dizendo: “O
Deputado Federal Geddel Vieira Lima deixou claro ontem, durante
entrevista em Belo Horizonte, que a transposição do Rio São
Francisco é irreversível - na verdade, não é correto dizer que não é
irreversível, pois ela já começou - porque quem governa o País é o
Presidente Lula: “Ele é quem foi eleito pelo povo e quer realizar a
obra”. Segundo o Ministro, as Igrejas e os movimentos sociais têm
legitimidade para reclamar, mas quem governa é Lula, e a decisão é
do governo federal”.
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Não acredito muito que um pronunciamento dessa envergadura
deva ser proferido em nosso Estado, que é a nascente e a caixa-
d’água do São Francisco, já que 70% de suas águas são formadas em
nosso Estado. Não creio que essa seja a posição do Presidente Lula,
um homem democrático, que sabe perfeitamente situar-se em
qualquer circunstância. Não acredito que ele irá levar “na marra” o
processo de transposição do São Francisco, como deixou claro o
Ministro.

E ele continua dizendo: “Quem está legitimado para governar é
quem, nas praças públicas, nas ruas e nas universidades, conseguiu a
delegação popular para governar. Esse foi o Presidente Lula, que me
convocou, com a sua delegação, para pôr em prática a obra, e é isso
o que nós vamos fazer”. Geddel atacou os opositores do projeto,
sugerindo que eles se baseiam no pessimismo e no ceticismo. O
Ministro chegou a comparar a transposição à construção da Capital
Federal: “Quando se falou em construir Brasília, esse tipo de ceticismo
surgiu”.

Não acredito que seja assim. Minas Gerais é um Estado do diálogo,
da conversa. A própria história mostra que Minas sempre participou
dos eventos, esteve presente, foi convidada a opinar e opinou no
momento certo. O Governador Aécio Neves foi muito feliz ontem, ao
dizer que é preciso que os recursos para a revitalização do Rio São
Francisco, em suas várias etapas - nas estações de tratamento de
esgoto, ou na recuperação das matas ciliares -, sejam liberados o
mais rápido possível.

Estamos vendo duas situações. O processo de revitalização do São
Francisco já se iniciou. O Exército já está rasgando o Nordeste
brasileiro. Algumas empresas - e essa que está envolvida nas
“maracutaias” tinha uma parte das obras - idôneas já ganharam o
processo de licitação. Já começou o processo de transposição do São
Francisco, e entendo que é chegada a hora de uma tomada de
posição muito séria do povo mineiro. Não é tão simples dizer que,
ultrapassados os Estados de Minas, Bahia, Alagoas e Sergipe,
mataremos a sede do nordestino. Essa afirmação é muito simplista,
pois as coisas não ocorrem dessa forma.

É preciso levar em consideração a revitalização de nosso rio. O Rio
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São Francisco está morrendo, está agonizando nos seus 500 anos.
Há algum tempo celebramos os 500 anos de seu descobrimento, e ele
está morrendo, apesar de ser o Rio de Integração Nacional. Quem
percorrer suas águas verá que esse processo de revitalização é
fundamental. E estamos tendo a grande chance. Há alguns dias
houve o movimento de alguns Deputados que traziam um “bottom” na
lapela do terno com os dizeres “Transposição não”, mas acredito que
ela possa ocorrer, pois Lula está correto nesse ponto. Entretanto, é
fundamental que ela se faça não em cima de promessas, mas de
compromissos; não em cima de falácias, mas de um diálogo a ser
construído ao longo desse percurso.

Temos pouco tempo, já estão rasgando o Nordeste, e estamos
ainda discutindo a transposição à luz da revitalização do São
Francisco.

Tenho a relação dos Municípios da margem esquerda e da margem
direita. São 66 Municípios mineiros na margem esquerda, e temos, na
verdade, mais de 177 Municípios na margem direita, entre ribeirinhos
e outros que compõem a grande bacia. Nenhum desses Municípios
possui sequer processo de tratamento de esgoto. As cidades grandes
como Pirapora, São Francisco e Januária não comportam perfuração
de uma fossa sequer, estão todas entupidas. Os proprietários, em
seus quintais, já fizeram fossas que já não funcionam. Já não existe o
que fazer para tratar o esgoto dessas cidades. Os esgotos domésticos
são jogados, muitas vezes, “in natura” no Rio São Francisco; os
esgotos industriais são jogados em cidades ribeirinhas, em cidades
distantes como Montes Claros, Várzea da Palma, Pirapora e
Bocaiúva, que compõem a grande Bacia do São Francisco.

Precisamos de discernimento e de firmeza para apoiar o Governador
Aécio Neves. Minas tem de dizer: “Não vamos aceitar”. Precisamos
usar de todas as formas que temos para acionar o Poder Judiciário e
o Ministério Público, guardião maior das causas maiores do povo
mineiro e do povo brasileiro, que têm de agir neste momento. Não
estou pregando contra a transposição do Rio São Francisco. Sou, em
tese, favorável a ela, mas estou pregando que Minas precisa ter uma
posição muito séria, muito rígida e de muita firmeza, para que
possamos ver alguns itens, Deputado João Leite. Primeiro, a
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construção de barragens. Há barragens importantes a serem
construídas, barragens de contenção, que vão auxiliar o Rio São
Francisco a se manter perene. Precisamos de algumas barragens no
Município de Manga; a barragem de Jequitaí foi projetada há 20 anos
e até hoje não saiu do papel, e barragens sobre outros grandes rios.
São quatro grandes barragens. É fundamental que discutamos a
construção dessas barragens do ponto de vista da transposição e da
geração de emprego e de renda para as populações que farão parte
desse processo de construção de barragens. Quero chamar, mais
uma vez, a atenção para a barragem do Rio Jequitaí, que está, há 12
anos, sendo debatida. Falam que ela vai sair, a Codevasf chega num
lugar, faz desapropriação de algumas terras, faz uma audiência
pública e tudo cai no esquecimento.

É importante a recomposição das matas ciliares. Se percorrermos o
São Francisco de barco, vamos ver barranco de um lado e de outro,
aquele barranco cru sem mata, e as vacas e outros animais pastando.
É muito comum passar pelo São Francisco e ver o desmoronamento
dos barrancos para dentro do rio causando o assoreamento. É
necessária a recomposição das matas ciliares às margens do Rio São
Francisco e também dos seus grandes afluentes. As barrancas estão
desmoronando e entupindo o canal do São Francisco. Hoje o São
Francisco não é mais navegável de Pirapora a Juazeiro. Mal se passa
de barco pequeno, as grandes embarcações não existem mais, estão
apenas na lembrança e nas fotografias dos bons tempos.

É necessária a revitalização dos afluentes do São Francisco. Talvez
o grande símbolo para representar a revitalização dos afluentes seja o
Rio Verde Grande, Deputado João Leite.

O Rio Verde Grande nasce entre Bocaiúva e Glaucilândia, passa por
Montes Claros, Capitão Enéias, em direção ao Jaíba. Sua foz é no
Município de Matias Cardoso. Ele tem centenas de quilômetros de
extensão e está morrendo da nascente para a foz. Por quê? Primeiro,
não há revitalização; segundo, uso indiscriminado das águas; grandes
empresas puxando as águas. Ele morre na nascente e começa a
pegar um pouco de água em sua foz. É o inverso do que acontece,
pois, em geral, os rios morrem na foz e têm bastante água nas
nascentes. Esse é o exemplo da falta de assistência dos governantes.
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Tenho em mão o “Jornal de Notícias”, de Montes Claros. Há 3.100
dias ele promove o SOS Verde Grande; há 3.100 dias chama atenção
para a importância de se socorrer o rio. Estou falando em quantos
anos? São anos e mais anos.

Fala-se nas vias fluviais para transporte da produção do Norte de
Minas. Na verdade, o rio não é mais navegável. Seria necessário um
processo para desassorear, tirar as areias que entupiram os canais,
para tirar as ilhas que se formaram dentro do São Francisco, que hoje
têm até moradores. Centenas e centenas de Municípios jogam seus
esgotos industriais e domésticos no São Francisco. Fala-se na
revitalização do São Francisco, mas há projetos produtivos como o
Jaíba, que ficou esquecido.

O Deputado João Leite (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo. V.
Exa. é uma voz importante nesta Casa e chama a atenção de Minas
Gerais para esse processo que já começou. Esse lamento é o mesmo
que sentiram os indígenas com a chegada do Exército. Uma tristeza
grande para os indígenas. O governo do PT entrará para a história
como aquele que gastou, nesse projeto pirotécnico, 20 bilhões e
nenhum centavo para revitalizar o São Francisco. Esse é o triste
quadro do rio. Parabéns e obrigado pela oportunidade.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, mais uma vez faço
desta tribuna uma trincheira contra a violência que se instalou em
Montes Claros. Estou com o “Jornal de Notícias” de hoje. Na primeira
página, a manchete “Crueldade”. A cidade foi abalada pelo
desaparecimento de um garoto de 10 anos, Sidney Júnior, cujo corpo,
infelizmente, foi encontrado ontem, às margens da estação ferroviária,
com sinais de crueldade: faltando olho, faltando dedo, enfim, ele foi
um mártir, mais um que morreu, e isso trouxe enorme comoção.

Desta tribuna expresso os sentimentos do Poder Legislativo de
Minas Gerais, do povo de Minas, à família desse garoto, cruelmente
assassinado, barbaramente assassinado em Montes Claros. Mais
uma vez, chamo a atenção para os índices de criminalidade na
cidade. Há 15 dias falei sobre isso. Mais uma vez, chamamos a
atenção dos governos do Estado e federal para a necessidade de
investimento no Município, que é único, localizado na metade de
Minas, que abrange uma grande região, próximo ao Sul da Bahia,
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sendo rota de criminosos do narcotráfico e com crimes dessa
natureza.

Chamo a atenção e peço ao Governador mais esforços para Montes
Claros, para que traga mais policiais militares. Que abra concurso
para as Polícias Civil e Militar. Sem a presença do policial militar não
teremos segurança. A presença do policial militar bem equipado e
amparado, para que preste seu grande serviço, é o que traz
segurança. Sabemos do esforço do Governador, da boa-vontade para
com nossa cidade e região na construção da cadeia e na aquisição de
equipamentos, mas, mesmo assim, pedimos sua atenção para os
altos índices de criminalidade, que têm trazido transtorno e agonia ao
povo de Montes Claros.

Sr. Presidente, manifestamos nossos sentimentos à família do
Sidney Júnior, de 10 anos, barbaramente assassinado. Peço a Deus
que seja o último episódio. Ainda acreditamos em milagre. Muito
obrigado.

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.

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 25/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que dá nova redação ao § 10 do art. 39 da Constituição do Estado.
Pelo BSD: efetivos - Deputados Zé Maia e Lafayette de Andrada;
suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Ivair
Nogueira; pelo PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente -
Deputado Durval Ângelo; pelo PV: efetivo - Deputado Délio Malheiros;
suplente - Deputado Hely Tarqüínio. Designo. Às Comissões.
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
26/2007, do Deputado Carlos Pimenta e outros, que acrescenta o § 4º
ao art. 74 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados
João Leite e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Arlen Santiago e
Domingos Sávio; pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo Corrêa;
suplente - Deputado Elmiro Nascimento; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo
PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente - Deputado André
Quintão. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
27/2007, do Deputado Carlos Pimenta e outros, que acrescenta o § 4º
ao art. 199 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputada
Ana Maria Resende e Deputado Lafayette de Andrada; suplentes -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputada Gláucia Brandão; pelo
DEM: efetivo - Deputado Ruy Muniz; suplente - Deputada Maria Lúcia
Mendonça; pelo PV: efetivo - Deputado Agostinho Patrús Filho;
suplente - Deputada Rosângela Reis; pelo PDT: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Paulo Cesar. 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 699 e 700/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 701 e 702/2007, da Comissão de Meio Ambiente,
703/2007, da Comissão de Saúde, e 704 a 706/2007, da Comissão de
Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em
6/6/2007, do Requerimento nº 641/2007, da Comissão de Transporte;
de Educação - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 6/6/2007,
dos Projetos de Lei nºs 793/2007, do Deputado Carlos Pimenta,
830/2007, do Deputado Célio Moreira, 846/2007, do Deputado José
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Henrique, e 1.000/2007, do Deputado André Quintão; de Meio
Ambiente - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 6/6/2007, do
Projeto de Lei nº 726/2007, do Deputado João Leite, e dos
Requerimentos nºs 274/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
576/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, 590/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 635/2007, da Deputada Rosângela
Reis; de Segurança Pública - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária,
em 6/6/2007, dos Requerimentos nºs 625 e 626/2007, do Deputado
Weliton Prado; do Trabalho - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária,
em 6/6/2007, dos Projetos de Lei nºs 718/2007, do Deputado
Domingos Sávio, 720/2007, do Deputado Jayro Lessa, 769/2007, do
Deputado Adalclever Lopes, 776/2007, do Deputado Eros Biondini,
783/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 831/2007, do
Deputado Djalma Diniz, 834/2007, do Deputado Doutor Viana,
839/2007, da Deputada Elisa Costa, 844/2007, do Deputado Fábio
Avelar, 869/2007, do Deputado Zé Maia, 870/2007, do Deputado Zezé
Perrella, 873/2007, do Deputado Durval Ângelo, 879/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, 889/2007, do Deputado Antônio
Carlos Arantes, 891 e 892/2007, do Deputado João Leite, 901/2007,
do Deputado Doutor Viana, 927/2007, do Deputado Antônio Júlio,
935/2007, do Deputado Ademir Lucas, 937/2007, do Deputado
Antônio Júlio, 939/2007, da Deputada Cecília Ferramenta, 944/2007,
do Deputado Inácio Franco, 945/2007, do Deputado Ivair Nogueira,
947/2007, do Deputado Lafayette de Andrada, 951/2007, do Deputado
Paulo Guedes, e 953/2007, do Deputado Vanderlei Jangrossi, e do
Requerimento nº 620/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Turismo - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 6/6/2007, dos
Requerimentos nºs 633/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
637/2007, do Deputado Bráulio Braz; e de Transporte - aprovação, na
13ª Reunião Ordinária, em 5/6/2007, dos Requerimentos nºs
605/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, e 608 e 613/2007, da
Comissão de Defesa do Consumidor (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando

que o Projeto de Lei nº 6/2007 seja distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
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os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à
Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo,
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por 30 dias.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, é com alegria que venho a esta tribuna registrar a
presença do Ministro de Integração Nacional, Geddel Vieira Lima,
nosso companheiro de Congresso Nacional, em Minas Gerais. Ele
aqui ficará por quatro dias, para visitar a Bacia do São Francisco e
destinar volumosos recursos ao nosso Estado. Como fala o nosso
querido Deputado Carlos Pimenta, são recursos para revitalização da
Bacia do São Francisco.

Ainda na tarde de ontem, o Ministro, no seu primeiro encontro,
liberou R$6.000.000,00 para o Igam, e apresentou uma planilha que
prevê a liberação, por seu Ministério, de R$450.000.000,00 ao longo
dos próximos anos, para todos os projetos de revitalização da Bacia
do São Francisco.

Em conversa com o Ministro, sugerimos que a parte de esgotamento
sanitário e fornecimento de água tratada seja negociada com a
Copasa, para que a nova subsidiária dessa Companhia, já tendo
recursos alocados no Orçamento do Estado, possa acoplá-los e
multiplicar o efeito dos recursos federais que chegaram por meio do
Ministério da Integração Nacional.

Entendemos que essa medida foi importante e já nos comunicamos
com o Diretor da Região Norte e Nordeste da Copasa, Dr. Márcio
Kangussu, nosso ex-Deputado. Ficou acertado que esse trabalho será
realizado em parceria com a Codevasf.
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Para a turma do Norte de Minas, uma informação muito importante e
boa: não faltarão recursos para o projeto de revitalização do São
Francisco.

Discutimos também a posição de Minas em relação à transposição.
Esperamos que ela aconteça “pari passu” com a revitalização, de tal
sorte que, ao longo do trabalho, seja apreciado e medido todo o
esforço que se faz para atender o Nordeste brasileiro, para, assim,
não se esgotar a fonte de recursos hídricos de Minas Gerais.
Esperamos também que as coisas sejam feitas de forma planejada,
monitorada a tempo e em tempo para que nenhuma dúvida persista
para os mineiros nem para outros Estados brasileiros que
possivelmente sejam beneficiados.

Há estudos técnicos que se contrapõem ao projeto de transposição,
e ele tem que continuar sendo analisado. Não podemos ser
radicalmente ou ideologicamente contra o projeto, mas também não
podemos permitir que ele aconteça sem que haja preocupação com a
revitalização e a manutenção do volume do corpo d’água do nosso
Rio São Francisco, que, de Rio da Integração Nacional, está
chegando ao paroxismo de se transformar no rio do desentendimento
nacional. Isso não pode acontecer.

Nós, mineiros, temos cuidado com a questão da transposição, mas
devemos preocupar-nos deixando a porta aberta para que ela possa
acontecer dentro de parâmetros bem conformados com a realidade,
com estudos técnicos bem preparados, para que uma decisão política
não seja atropeladora da realidade criando mais problemas ao invés
de resolver o grande problema da seca do Nordeste brasileiro.

Sabemos muito bem que esse é um tema agreste e difícil de tratar.
É complicado, porque há questões passionais incluídas no processo,
mas de forma equilibrada. O Ministro aqui esteve - discutimos com ele
por longas horas - e está com a cabeça no lugar. Ele já foi opositor da
transposição, e hoje a aceita dentro de parâmetros bem estudados,
assim como o PMDB de Minas, que expõe sua posição de forma
clara: não somos contra a transposição, somos favoráveis a que a
transposição seja levada paralelamente ao trabalho de revitalização
do São Francisco.

O volume de dinheiro existente é suficiente para fazer todo o
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sistema sanitário e de abastecimento de água de todas as cidades ao
longo do São Francisco e dos córregos e riachos que nele deságuam.
Toda a bacia será beneficiada. Há recursos da Codevasf e da Copasa
de Minas Gerais destinados ao projeto. O ajuntamento desses
recursos pode resultar em um trabalho muito mais portentoso e rápido
no que se refere à revitalização.

Outra questão, Sr. Presidente, que gostaria de abordar é que
receberemos amanhã, mais uma vez, a visita do Secretário Adjunto de
Saúde, Dr. Caram, em Teófilo Otôni, no momento em que é fechado
outro hospital. O Hospital Vera Cruz, do Dr. Samir Sagih El Aquar, ex-
Prefeito do Município, está fechando as suas portas, e a situação da
saúde em Teófilo Otôni se agrava e nos preocupa muito. Chegamos a
um limiar de insatisfação popular muito grande.

Não podemos, sob o ponto de vista da política, tentar fazer disso um
assunto de querela partidária. A saúde é questão de vida. Temos que
ajudar a nossa cidade, e o governo do Estado já disponibilizou
recursos da ordem de R$5.000.000,00 para ajudar na solução. O novo
Secretário de Saúde foi empossado, e queremos ajudar a nossa terra
a resolver os problemas.

É preciso que haja, da parte do governo municipal, o entendimento
maior de que o Estado não tem nada contra isso; pelo contrário, ele
quer ajudar, tem recursos, que tem aplicado em Teófilo Otôni.
Lembro-me muito bem de que, historicamente, nos últimos anos, no
governo Aécio Neves, foram acrescentados à malha hospitalar de
Teófilo Otôni R$3.000.000,00 por ano, além dos recursos para a
manutenção do PSF e recursos extras para a aquisição de
equipamentos e medicamentos da Funed.

Este é o momento de buscarmos uma conciliação com a Prefeitura
Municipal de Teófilo Otôni, para que o governo do Município ajude nas
saídas. Sabemos muito bem que o fechamento do Hospital Vera Cruz
acontece em decorrência de uma dívida que a Prefeitura não pagou
ao hospital. Com isso, ele não pode fazer adequações em sua
lavanderia e cozinha exigidas pela Vigilância Sanitária, e fecha-se um
hospital por causa de uma dívida da Prefeitura. É terrível que isso
aconteça em uma cidade-pólo, para onde convergem 63 Municípios
do Nordeste mineiro.
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Como o Deputado Carlos Pimenta chegou agora, não sei se
acompanhou, pela TV Assembléia ou pelo som, as notícias que dei
aqui. Deputado, os recursos solicitados pelo Norte de Minas, região à
qual me integro, estão sendo muito bem aquinhoados pelo Ministério
da Integração Nacional. O Norte de Minas poderá respirar um pouco
mais aliviado não só quanto ao Verde Grande, mas também, e
sobretudo, quanto à própria Bacia do São Francisco e todos os seus
afluentes, para os quais os recursos estão destinados. Carlos
Pimenta, estou-me reportando a V. Exa. em homenagem ao grande
Deputado que é, a quem muito admiramos por sua atuação.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de falar sobre um projeto que tramita
nesta Casa. Não sei por que ter medo de mudança. Quem tem medo
de mudar e de ousar não deveria estar na política. Nesta Casa, está
em tramitação o projeto do ICMS Solidário. Parece que tudo está
dependendo da caridade cristã de alguns poucos Municípios, menos
de cem, para que seja resolvido o grande problema da grande maioria
de Municípios mineiros. Sabemos que há Deputados aqui que
representam núcleos populacionais mais ricos, cidades com
arrecadação mais significativa de ICMS. Como é lá que obtêm seus
votos, eles não podem, ostensivamente, deixar de defender uma
posição contrária à aplicação do ICMS Solidário. Todavia apelo a
esses companheiros para que, pelo menos, fiquem um pouco quietos
em relação a esse assunto. Não façam muita pressão. Tenham
caridade cristã para com mais de 760 Municípios mineiros, que
precisam melhorar a qualidade de vida do seu povo, a arrecadação
dos seus Municípios e a sobrevivência da própria municipalidade. Os
Municípios estão quebrando.

O entendimento que buscamos, quando da visita do Ministro
Geddel, ao sugerir que houvesse participação da Copasa em relação
ao esgotamento sanitário e à água tratada da região do São
Francisco, foi exatamente nesse sentido, porque a maioria dos
Prefeitos e Prefeituras do Norte de Minas, segundo levantamento que
fizemos, estão inadimplentes com o Estado e com o governo federal.
Não podem sequer receber o dinheiro, que está destinado a eles em
planilha do Ministério da Integração Nacional.

Não há como se aplicar o recurso. Perderemos dinheiro se não
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houver entendimento com a Copasa, que hoje tem diretoria única para
o Norte e Nordeste de Minas, reconhecendo, pela primeira vez na
história deste Estado, que, na nossa região, que está realmente
esquecida e abandonada e é menos importante para o Estado do
ponto de vista econômico, há pessoas que devem ser defendidas.

Nossa posição em relação ao ICMS Solidário é um apelo quase que
dramático às cidades mais ricas, como Betim, Juiz de Fora,
Uberlândia, Uberaba, etc., a fim de que possibilitem que as Prefeituras
de 762 Municípios tenham um pouco de dignidade, para que possam
pagar suas contas, ficar adimplentes e entrar no concerto das cidades
que ajudam o País a crescer, ao invés de serem, em Minas Gerais,
um peso morto não só para a estrutura administrativa do Estado, mas
também para o próprio governo federal.

Essas regiões deprimidas precisam de um atendimento especial e
diferenciado. Não consigo entender por qual motivo alguém se coloca
contrariamente ao ICMS Solidário quando, no passado, aprovou-se a
Lei Robin Hood. O espírito das duas leis é o mesmo, só que ainda há
4,5%, 4,6%, que estão integrando o VAF, que precisam acompanhar o
mesmo critério.

Aliás, aos nobres Deputados que aqui estavam na legislatura
passada, vale uma observação interessante. Há, naquela lei, 10 itens,
12 itens, 15 itens sobre os quais os Prefeitos devem se debruçar.
Refiro-me ao ICMS Cultural e ao ICMS Artístico, enfim, a uma série de
itens que - perdoem-me - precisam ser revistos. Acho que a Lei Robin
Hood precisa ser revisada. Certas Prefeituras não têm como contratar
um técnico para fazer o levantamento do patrimônio artístico e cultural
de suas cidades a fim de melhorarem a arrecadação de ICMS por
meio da Lei Robin Hood.

Que o critério seja, na Lei Robin Hood, inversamente proporcional à
riqueza ou à pobreza dos Municípios.

Fazemos esse apelo para mostrar às pessoas dos Vales do Mucuri
e do Jequitinhonha e do Norte de Minas, que seriam as regiões mais
beneficiadas, que não estamos pedindo algo muito diferente. É uma
parcela muito pequena.

Tratamos do assunto com o Governador, no que se refere à
ampliação de mais um ou dois pontos da distribuição do ICMS. Nesse
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caso, ao invés de 25%, seriam 26% ou 27% para os Municípios
mineiros. Todavia, isso depende de certa flexibilidade da legislação
federal. Estamos trabalhando com esse objetivo.

Sr. Presidente, aproveito o momento para fazer um apelo aos
Deputados Estaduais de Minas Gerais, a fim de que ajudem a fazer
história. A Lei Robin Hood surgiu com 20 anos de atraso,
considerando-se o que já acontecia nos Estados de São Paulo e de
Santa Catarina; e com quase 30 anos de atraso, considerando-se o
que acontecia no Estado do Rio Grande do Sul. Dentro do princípio
básico do Direito, em matéria legislativa de justiça social, não
podemos ficar atrasados. Nenhum estudante de Direito, ao estudar
Introdução à Ciência do Direito, Direito Constitucional, deixa de tomar
conhecimento de que o principal papel do Estado é reduzir as
desigualdades regionais e sociais.

O Estado de Minas Gerais não pode ser diferente. O ICMS Solidário,
lei do companheiro Dinis Pinheiro, que luta para colocar a matéria em
votação, é nada mais nada menos que a aplicação do princípio da
justiça tributária, da redistribuição dos recursos tributários. Ou seja,
essa lei visa dar aos mais pobres a chance de crescerem,
desenvolverem-se.

Agradeço a atenção que os Deputados dedicam ao meu
pronunciamento, cujo conteúdo é complicado, difícil, pouco palatável,
porém diz respeito a 762 Municípios pobres de Minas Gerais.

Com alegria, concedo aparte ao Deputado Carlos Pimenta, do Norte
de Minas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo
pronunciamento, cujos temas, como sempre, são bastante relevantes
e estão sendo muito bem defendidos.

Farei referência à Lei Robin Hood, ao ICMS Solidário, enfim, à
discussão que temos de promover novamente aqui acerca da
redistribuição dos recursos que já pertencem aos Municípios. Desde a
época do Governador Eduardo Azeredo, tenho acompanhado essa
questão. Na época, votamos o primeiro projeto Robin Hood, que, sem
dúvida, trouxe muitos benefícios a vários Municípios. Entretanto,
depois seu tempo expirou, e ninguém mais mexeu com isso. Quando
tentávamos trazê-lo à tona, ao que me parece, forças ocultas
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puxavam-no para baixo novamente. Portanto não foi possível colocar
esse projeto em discussão, apesar de termos tentado fazê-lo várias
vezes. Parece que isso aconteceu também em virtude de interesses
de gente graúda, de Municípios fortes. Então, não houve como colocá-
lo em discussão.

No entanto, vejo que agora esse movimento toma corpo. O próprio
Governador Aécio Neves já declarou várias vezes que o assunto é
pertinente ao Poder Legislativo, e o Estado nada perderá. Logo, a
discussão terá de ser feita de forma madura e transparente. Sabemos
que 98% perdem, enquanto uma pequena minoria ganha.

O Deputado Getúlio Neiva - Não, 98% ganharão, e a pequena
minoria perderá.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero dizer que,
atualmente, uma pequena minoria está ganhando muito, enquanto
98% estão perdendo. Isso continuará assim, caso a discussão não
seja feita novamente.

Como o fez V. Exa., também cito as questões do meio ambiente.
Deputado Doutor Viana, entendo ser importante discutir esse caloroso
assunto. Estive em Januária, pois fui convidado para acompanhar um
grupo de empresários, que está chegando na cidade para investir no
meio ambiente. Na região Norte de Minas, eles estão criando
verdadeiras sesmarias, sob a alegação de que as áreas terão de ser
preservadas, porque representam o pulmão de Minas Gerais. O Norte
de Minas vai transformar-se no pulmão de Minas Gerais. Todavia, isso
quase não está trazendo benefícios aos Municípios. Pelo contrário, as
pessoas estão vendendo suas terras, pelas quais recebem um
dinheirinho. No Norte de Minas, a terra é razoável. Então, eles
vendem as terras, que são transformadas em áreas de preservação
ambiental, mudam-se para os grandes centros e povoam as periferias.

Deixam a terra que já foi de seus avós e pais com um dinheiro no
bolso, que logo acaba, e ficam lá perpetuando problemas sérios que
estão acontecendo, como a criminalidade, a prostituição, a fome e o
desemprego.

Em contrapartida, os Municípios não recebem praticamente nada.
Getúlio, das 14 áreas de preservação ambiental de Minas Gerais, 12
estão no Norte de Minas. Foram criadas e estão no papel, mas o
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governo federal não repassa recursos para compensar a preservação
ambiental. Soltam foguete, fazem grande estardalhaço, mas estão
levando é miséria para a região.

Eles não estão produzindo. Antes, o pessoal plantava o feijão, o
arroz, o milho e tinham o chiqueiro com seus porcos, meia dúzia de
vaquinhas que davam leite, mas agora venderam tudo e estão na
miséria.

Hoje vemos os crimes que estão acontecendo na região. Isso
acontece porque nossa periferia está se transformando. Em Montes
Claros todo dia surge um bairro clandestino. Esse projeto precisa ser
discutido na Casa. Apoio integralmente a iniciativa do Deputado Dinis
Pinheiro, porque é nosso dever discutir essa questão. Se algum
Município se sentir lesado, devemos estudar o caso.

Getúlio, há Municípios que têm o mesmo FPM de uma cidade como
Januária, que tem 9.000km², mas que recebe a mesma coisa em
FPM. Mas nossa querida Januária não tem praticamente nada de
ICMS, nem o ecológico, porque não tem indústria. Ela tem é a miséria
e a fome que se perpetuam na região.

Há Municípios que não têm um palmo de zona rural, apenas o
perímetro urbano, a cidade e o distrito industrial, que ganha uma
fábula, mas que ainda chora miséria, alegando que não pode perder
nada.

Agradeço o aparte. Acho que o debate poderia ser prorrogado por
mais meia hora, em face de V. Exa. ser Líder do seu partido, para
discutirmos mais sobre o projeto do ICMS Solidário. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Eu havia pedido ao meu Líder, Deputado Adalclever Lopes,
que me solicitasse 60 minutos para a discussão desse projeto, mas
não tenho conseguido em nenhuma oportunidade mais do que 15
minutos. Há temas que precisam ser aprofundados porque não há
como discuti-los superficialmente.

Com muita alegria, concedo aparte ao nobre Deputado Zé Maia.
O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado Getúlio,

agradeço o aparte de V. Exa. Já discutimos essa questão daqui dessa
tribuna. Na verdade, com esse projeto, diga-se de passagem, quem
perde, mais uma vez, é o Triângulo Mineiro. Já disse isso a V. Exa. e
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gostaria de repeti-lo. Primeiro, dos 75% dos recursos que vêm
diretamente para o governo do Estado e não são redistribuídos aos
Municípios, há um déficit do que se arrecada no Triângulo e do que é
reinvestido lá. Já perdemos muito com isso. O Triângulo contribui
muito com o Estado de Minas Gerais e com as demais regiões do
Estado.

Dos 25% que são redistribuídos aos Municípios pela riqueza geral
por irem aos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo para
buscar empresas para se instalar no Triângulo Mineiro, é uma enorme
falta de respeito querer tirar recursos desses Municípios.

No Triângulo Mineiro - e não é uma voz apenas minha -, ouço que
não há outro caminho a não ser a independência de Minas Gerais
pela falta de respeito com que o Triângulo é tratado.

O Governador Aécio Neves tem conseguido, por meio de uma
gestão administrativa competente, fazer bons investimentos no
Triângulo. Ele conseguiu mais recursos do que o normal, mais do que
os outros governos passados. Mas, na contabilidade do que se
arrecada no Triângulo e do que é reinvestido pelo governo de Minas,
sempre o Triângulo Mineiro perdeu. No que diz respeito aos
Municípios, se tirar da região como um todo já é um prejuízo enorme,
imaginem tirar de cada Município separadamente. Trata-se de
Municípios pobres, pequenos, que estão perdendo 33% de suas
receitas. Isso não pode ser feito porque se traduz em pura falta de
responsabilidade. Mas, se assim o for, provavelmente, no outro dia, o
Município amanhecerá falido porque ele se preparou de um jeito e
teve uma estrutura montada para a forma como se preparou. Então,
não podemos tirar, do dia para a noite, abruptamente, uma
arrecadação de um Município. É falta de responsabilidade, ou melhor,
falta de respeito para com o Triângulo.

Deputado Getúlio Neiva, não há outro caminho para com o Triângulo
Mineiro a não ser respeito ou independência. Este é o grito do
Triângulo: respeito ou independência. Já que o Triângulo não é
respeitado, ou seja, não existe nem sequer uma ação solidária ao
Triângulo, então por que continuarmos atrelados a Minas Gerais? Não
existe outro caminho para nós.

Para finalizar, Deputado Getúlio Neiva, gostaria de abordar uma
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outra questão, mas antes gostaria de registrar o respeito e a
admiração que tenho por V. Exa. em razão da sua experiência e da
ponderação de sua atuação nesta Casa, embora divirja de V. Exa.
quanto a esse projeto.

Há um risco enorme envolvendo o referido projeto, uma vez que
existem hoje 853 Municípios em busca de novos investimentos, por
meio de seus parlamentares e do próprio governo de Minas, o que
gera um resultado direto para o Município.

No momento em que aprovarmos esse projeto, os Municípios
deixarão de correr atrás de novos investimentos, pois passarão a
recebê-los de graça. Isso é um convite à pobreza, e temos de
trabalhar para gerar riqueza.

Constantemente, ouvimos discursos que juram defender o meio
ambiente, mas que, na realidade, querem mesmo é viver do problema,
impedindo que empresas se instalem em determinados locais.
Justamente empresas que vêm para resolver um problema, geram
emprego, aumentam a arrecadação para o Município e proporcionam
cidadania e dignidade para os trabalhadores e suas famílias.

Esse projeto é um convite à pobreza. O que estamos discutindo aqui
é a distribuição da pobreza, enquanto deveríamos discutir a geração
de riquezas. Então, vamos fazer um verdadeiro trabalho, criar leis
ágeis, do ponto de vista do meio ambiente e do desenvolvimento, para
que possamos ser um Estado atraente, que crie benefícios para as
regiões menos desenvolvidas e, por exemplo, com maior problema de
chuvas. Vamos criar programas especiais para que as empresas se
instalem nessas regiões. É isso que resolve o problema, e não tirar de
quem está correndo atrás da industrialização e do progresso, ou seja,
de empresas que geram emprego e arrecadam ICMS para o Estado.

Temos de criar condições para que as empresas venham instalar-se
aqui. Do contrário, viveremos numa letargia, em que os Municípios
chegarão à conclusão de que não vale a pena correr atrás de nada
porque o recurso virá até eles, naturalmente. Dessa forma, somente o
pessoal do Triângulo irá trabalhar em busca das empresas para,
posteriormente, distribuir o dinheiro para os Municípios mais pobres. É
evidente que isso não vai dar certo. Além do mais, haverá um
empobrecimento geral do Estado de Minas. Concluindo, o referido
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projeto é altamente negativo para o Estado de Minas Gerais.
O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço ao nobre Deputado Zé Maia e

considero muito inteligente a sua defesa do Triângulo, mas o que
estamos defendendo aqui é a justiça tributária, ou seja, o papel
principal do Estado. O Estado existe para reduzir desigualdades
regionais e sociais. Esse é o discurso que fazemos a vida inteira, ao
longo das nossas carreiras políticas, mas, na prática, sempre
repetimos o bordão da década de 60, de que não mais é possível
viver num país em que os ricos ficam cada vez mais ricos, e os pobres
cada vez mais pobres, perpetuando a pobreza.

O que as regiões Norte e Nordeste de Minas querem com o ICMS
Solidário é ser beneficiadas, com o direito de ganhar o suficiente para
morrer de fome com certa dignidade. Trata-se de uma região em que
não mais há habitantes, e, sim, sobreviventes. É uma pobreza de dar
dó. Então, dar um pouquinho para quem não tem nada é caridade
cristã. Não se trata de empobrecer o Triângulo rico nem o Sul
maravilha.

Sabemos muito bem que, ao longo da história, o Triângulo trabalhou
muito, por meio de lideranças competentes e arrojadas, que
conseguiram carrear para aquela região investimentos de trabalho
próprio, independentemente das ações do governo. No entanto, é
preciso olhar para trás e ver quem foi que fez o Plano Noroeste e
quanto se gastou para que ele levasse progresso de recursos públicos
para o Triângulo. Quanto se gastou em Três Marias para melhorar o
regime hídrico do Triângulo? Três Marias não melhorou o regime
hídrico do Jequitinhonha, como Juscelino planejava.

Houve um erro nos estudos dos ventos. A melhoria hídrica
aconteceu no Triângulo, a partir de Três Marias. Juscelino queria que
fosse no Jequitinhonha, mas erraram nos estudos e isso acabou
beneficiando a regularidade hídrica do Triângulo, quando se gastou
com Três Marias. E os investimentos públicos que propiciaram o
desenvolvimento do Sul de Minas, do Triângulo Mineiro, da Grande
BH, da região metropolitana, quando do processo de industrialização,
a partir da Fiat e das indústrias de autopeças? Quanto de dinheiro os
governos estadual e federal gastaram no investimento das regiões
mais aquinhoadas de Minas Gerais! Foram volumes fantásticos de
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recursos que nunca chegaram aos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e ao Norte de Minas, que teve uma Sudene capenga, onde se
implantaram indústrias que ficaram 20 anos sem operar. Conheço
muito bem aqueles esqueletos no distrito industrial de Montes Claros,
porque visito aquela região.

Há falta de seqüência administrativa no governo do Estado, há falta
de adequação do discurso do governo federal em relação às regiões
mais deprimidas do Brasil. Hoje, pela manhã, o projeto das ZPEs
tramitou em Brasília. Novamente um grande Senador de São Paulo
impediu a aprovação da ZPE de Teófilo Otôni, pedindo vistas do
processo pela terceira vez. O projeto é a redenção do Vale do Mucuri,
obra construída, pronta. Das 17 do Brasil, essa é a única ZPE de
Minas Gerais.

Deputado Zé Maia, o que queremos é que o Triângulo compreenda
a sua luta e a dos seus companheiros na defesa dos interesses da
região; é que o governo respeite, sim, o Triângulo, pelo seu potencial
de crescimento e de trabalho e lhe dê chance de sobreviver; é que
dêem a chance de as regiões Norte e Nordeste de Minas não serem
párias da sociedade mineira, de não viverem na escravidão, na
miséria absoluta da estagnação econômica tradicional. Não há limite,
caro Deputado Zé Maia, para enxergarmos o tamanho da nossa
pobreza.

Quando falamos nisso, damos a impressão de que a região não tem
potencial. Mas ela tem. Ela está produzindo 340 carretas por dia de
granito e exportando para Carrara, onde o mármore acabou. Temos
120.000ha de eucalipto no Alto do Jequitinhonha, que estão sem
proveito, porque foram plantados na época do incentivo fiscal. A
madeira está lá com 30, 40 anos de idade, servindo apenas para
serraria. Não há estrada de ferro para tirá-la.

Enquanto isso, Sete Lagoas pega o minério de Itabira, busca as
matas secas do Jequitinhonha e do Mucuri, acabando com as nossas
reservas florestais, e traz carvão para beneficiar o seu ferro-gusa.
Estamos numa situação depauperada, e já não há como resistir.

É preciso ter um espaço para discutir, Deputado Zé Maia, a situação
real do Norte e do Nordeste mineiros. Parece que não conseguimos
compreender. Trarei um mapa de Minas Gerais, farei um corte acima
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do bico do Triângulo. Temos 39% do território mineiro, 26% da
população e 8% do PIB do Estado. Isso significa que quase 40% do
Estado de Minas Gerais só produzem 8% do PIB. É claro que, pelo
VAF, recebemos 8% do dinheiro do ICMS. Isso quer dizer que 40% do
território recebem apenas 8% do ICMS do Estado! Já não estamos
agüentando.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, não
usarei todo esse tempo. Gostaria de dizer-lhe que a solução para
resolver o grave problema do Norte e do Nordeste não é retirar
recursos dos Municípios do Triângulo para levá-los a essas regiões. A
solução não é essa, mas sim industrializar e agregar valor às
atividades do Norte e do Nordeste. Só assim resolveremos o
problema. Do contrário, mataremos a galinha dos ovos de ouro, e,
daqui a alguns dias, não haverá lugar para se retirar dinheiro.

O Deputado Getúlio Neiva - V. Exa. tem razão.
O Deputado Zé Maia (em aparte) - Essa é uma solução definitiva. É

preciso criar incentivos e programas especiais para o Norte e o
Nordeste, e não retirar dinheiro do Triângulo. Isso não resolverá o
problema. Estaremos tratando da febre sem combater a doença.

O Deputado Getúlio Neiva - V. Exa. tem toda a razão; todavia, em
médio prazo estaremos todos mortos. Já não haverá população no
Nordeste de Minas Gerais, sumirá todo o mundo. Posso dizer isso a
V. Exa. porque fui Prefeito até 1988, quando Teófilo Otôni tinha 148
mil habitantes. Quando retornei à Prefeitura, em 2001, havia 128 mil.
Portanto, perdemos 20 mil habitantes só nessa cidade.

Deputado, faça uma visita a Ribeirão das Neves, que fica aqui
pertinho. V. Exa. verá que 65% da população - pobre como o
Jequitinhonha - veio do Jequitinhonha e do Mucuri. Então, 65% da
população daquela cidade e aproximadamente 50% de Ibirité são
oriundos dessa região e estão fugindo da miséria. Não é possível que
continuemos desse jeito durante tanto tempo. Em médio prazo,
quando o governo decidir implantar ferrovia, autorizar a ZPE e
canalizar alguma indústria para a nossa região, todos já teremos
morrido.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez e dizer ao companheiro Zé
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Maia, valoroso Deputado e legítimo representante do Triângulo
Mineiro, que é preciso fazer isso mesmo. Reconhecemos a força, a
pujança da região. Todavia, só há um detalhe. Na sua fala, tive a
impressão de que a região e o povo são pobres. Na verdade, não.
Hoje a região é desassistida. Agora mesmo falava sobre o projeto de
transposição do Rio São Francisco a título de levar alimentação para o
Nordeste. Temos o mais fértil vale, que é o Vale do São Francisco,
uma das regiões mais ricas do País. Por que o governo não investe
para terminar o Projeto Jaíba e projetos produtivos da nossa região?
Em Montes Claros temos seis universidades; aliás, a Unimontes foi
reconhecida como a segunda melhor universidade do País. Então, é
um povo valoroso, bravo e trabalhador. Precisamos de instrumentos,
de condições para mostrar a riqueza do Norte de Minas e do Vale do
Jequitinhonha.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Nobre Presidente, na próxima reunião -
se for suficiente - desejo esgotar esse assunto, falar todo dia “delenda
Carthago”, até conseguirmos a vitória do projeto do ICMS Solidário.
Não aceito nem me resigno, não me rebaixarei a um trabalho
burocrático. Pedirei ao meu Líder que solicite os 60 minutos a que
tenho direito pelo art. 70 para discutir exaustivamente esse assunto e
debatê-lo com os colegas de maneira democrática, permitindo ao
Deputado Zé Maia, assim como aos outros Deputados, apresentarem
suas idéias.

Sr. Presidente, peço que, na reunião de amanhã, esse aconchego
com que a Mesa tem permitido dois ou três pronunciamentos pelo art.
70... Hoje não fui atendido pelo meu Líder na solicitação de que meu
tempo fosse de 60 minutos, a fim de falar exaustivamente, citar
exemplos e números e conscientizar, de uma vez por todas, a
população de Minas Gerais por meio da TV Assembléia. Não é mais
possível aceitarmos a condição de miséria de vida subumana que há
no Nordeste mineiro, nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Getúlio
Neiva que não há tempo determinado de 60 minutos para ninguém no
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art. 70 do Regimento Interno. Segundo esse dispositivo, será
facultado ao Líder, em caráter excepcional - o que não é rotineiro -,
usar da palavra pelo tempo que o Presidente da Assembléia prefixar -
não há tempo determinado -, a fim de tratar de assunto relevante e
urgente ou responder a crítica dirigida à bancada ou ao bloco
parlamentar a que pertence. E, em seguida, diz que essa palavra
poderá ser concedida a qualquer de seus liderados.

Então, na concepção do art. 70, não temos de conceder 60 minutos.
Ainda, esta fase da reunião vai até às 16h30min. É necessário que
fique claro, pois a Presidência, por liberalidade, concedeu a V. Exa.
mais 20 minutos. V. Exa. não percebeu o tempo que concedeu aos
demais Deputados. Democraticamente, mais do que dobramos o seu
tempo.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa, solicitando a palavra
pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,
transferi-la ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 19 minutos. Com a palavra,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, gostaria de
cumprimentar V. Exa., os Deputados e Deputadas. Na verdade, eu
teria três assuntos, mas, pela relevância do assunto anterior, abri mão
de alguns minutos da minha fala e amanhã e quinta-feira talvez trate
dos demais assuntos.

Inicialmente, gostaria de dizer que hoje é o Dia Mundial da
Erradicação do Trabalho infantil. A Assembléia Legislativa, por meio
da Comissão de Participação Popular, realizou uma importante
audiência pública. Minas Gerais possui 300 mil crianças em situação
de trabalho infantil, na economia familiar, no trabalho doméstico -
Minas Gerais é o Estado campeão em trabalho doméstico de crianças
-, na exploração sexual ou na utilização de crianças no tráfico e no
narcotráfico. Essa é ainda uma realidade cruel em Minas Gerais.
Temos de incluir emendas na discussão das leis orçamentárias, do
Plano Plurianual, na LDO e no PMDI, que coloque o desafio de, em
curto prazo, erradicar o trabalho infantil em Minas Gerais.

Além da integração das políticas públicas existentes hoje, um dos
caminhos que aponto é exatamente a adoção da escola em tempo
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integral. Não há um caminho mais efetivo e eficiente de erradicar o
trabalho infantil do que garantir à criança escola em tempo integral,
com jornadas que garantam o conteúdo pedagógico, atividades
lúdicas, esportivas e de acompanhamento escolar. É lógico que seria
talvez até irreal dizer que o horário em tempo integral fosse adotado
de uma só vez em todas as escolas mineiras, mas achamos que
deveria ser adotado principalmente nas regiões onde a incidência do
trabalho e da exploração sexual infantil é maior. Essa é uma proposta
que pode ser viabilizada nas regiões de maior risco social. O governo
federal tem essa diretriz no Plano Nacional de Desenvolvimento
Educacional. Algumas cidades, como Belo Horizonte, já estão
implantando a escola em tempo integral, e é importante que o governo
do Estado também assuma essa proposta. Aliás, essa proposta
consta no documento do Parlamento Jovem. Ontem, 130 jovens
realizaram a sessão final do Parlamento Jovem, muito bem presidida,
no seu início, pelo Deputado Doutor Viana, numa parceria da
Assembléia com a PUC Minas. Esse conjunto de quase 30 propostas
será agora analisado pela Comissão de Participação popular e
encaminhado aos vários órgãos públicos.

Vim aqui hoje, Sr. Presidente, tratar também de um assunto
polêmico, que diz respeito a um item da reforma política em debate no
Congresso Nacional. O polêmico item da adoção ou não da lista
fechada. Queria manifestar minha posição, evidentemente sujeita ao
diálogo com quem pensa diferente e a outras opiniões, até porque o
tema é polêmico. Parto do seguinte princípio: nosso sistema eleitoral,
da forma como está hoje, precisa ser reformulado. Esse é o ponto de
partida do debate. Não temos um financiamento democrático de
campanhas, uma vez que não há financiamento público, portanto o
poder econômico desequilibra o prestígio eleitoral e o da história dos
candidatos e dos partidos. O voto é muito personalizado. Muitas vezes
a disputa ocorre no interior do próprio partido, e não em relação a
propostas programáticas. Não temos o mecanismo da fidelidade
partidária. As coligações distorcem, muitas vezes, a vontade
manifesta do eleitor nas urnas. Portanto, realmente precisamos de
uma reformulação de nosso sistema eleitoral. Muitos afirmam, e com
alguma razão, que não haveria como adotar o financiamento público
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sem o voto em lista, até porque, se cada um for individualizar a
campanha, seria muito difícil o financiamento público delas. Agora,
queria relacionar aqui alguns argumentos para reflexão sobre a
adoção da lista fechada pura e simples. Considero que podemos ter
caminhos mais inteligentes. Refleti muito. Já fui favorável à adoção da
lista fechada pura e simples, mas hoje não sou mais porque a sua
adoção pode: primeiro, fortalecer o caciquismo partidário - meia dúzia
de lideranças que se apropriam do controle da máquina partidária,
estabelecendo o pré-ordenamento e não respeitando a influência que
cada parlamentar, defendendo a bandeira do partido, tem em relação
à sociedade -; segundo, a dificuldade de renovação de quadros -
imaginem uma liderança emergente, pouco conhecida no interior do
partido, mas com um trabalho de base; ela pode não chegar ao topo
da lista partidária ou ficar na sua rabeira e não ter seu potencial
reconhecido e desenvolvido nos Parlamentos por meio da eleição -;
esse é um tema polêmico, e estou indo contrariamente ao que hoje
pensa a maioria do meu partido; terceiro, a lista fechada poderia gerar
uma acomodação no exercício de mandatos - o parlamentar, em vez
de priorizar sua relação para fora, para a sociedade, para os
interesses da coletividade, exerceria os mandatos para perpetuação
de espaço dentro do partido, reproduzindo, no seu interior,
mecanismos de subordinação e até de uso do poder econômico para
o controle de delegados que, em última instância, poderiam pré-
ordenar a lista. Quarto, a sociedade civil teria restringido seu direito de
eleger representações temáticas, ainda que vinculadas a um partido
político mais afim a essas temáticas - imaginem um segmento da
sociedade que queira expressar sua vontade política elegendo um
Deputado que, no exercício de mandato ou por meio de sua vida em
movimentos sociais, representasse aquela causa, aquela bandeira.

Portanto, considero hoje perigoso adotar a lista fechada, como
também considero que não devemos ficar como estamos: temos que
reformular o sistema eleitoral. Por isso, defendo a adoção da lista
flexível, que consiste na emenda da Deputada Rita Camata, apoiada
pela Deputada Maria do Rosário, do PT: o eleitor vota no partido,
resguardando assim o fortalecimento partidário, mas reordenando a
lista com sua vontade.
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Então, você fortalece o partido e reordena a lista com o voto no
candidato de sua preferência. Dessa combinação até aritmética, tem-
se a lista final, que conjuga partido, peso da representação partidária,
vida partidária e não deixa de ouvir a sociedade civil. Por isso,
defendendo a lista flexível, espero que a direção do PT não feche
questão nesse ponto. Se é um ponto tão polêmico, em que existem
posições legítimas de lado a lado, consideraria um equívoco o PT
nacional exigir um centralismo de posição numa questão polêmica que
não é de princípio do partido. Poderia enumerar, no Estatuto do PT,
vários pontos que justificam a não-adoção da lista fechada e a adoção
da lista flexível. Deixo essa posição para a reflexão do partido.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Nobre Deputado
André Quintão, sempre atencioso e estudioso das grandes questões
nacionais, vou trazer uma contribuição a sua fala, divergindo, mas
divergindo dentro do conflito de idéias. Sou favorável à lista fechada e
vou dizer o porquê. Concordo com o misto, metade da lista fechada e
metade da lista não fechada. Mas quero refutar uma crítica que é feita
à lista fechada, que, no meu modo de ver, não procede, embora seja
disseminada, é uma falácia.

Usa-se dizer que a lista fechada vai implantar o caciquismo
partidário: dentro do partido, um grupo hegemônico, uma “panelinha”,
um grupo de “caciques” vai fazer o desenho da lista e privilegiar seus
amigos, colocando-os nos primeiros lugares da lista, favorecendo
apenas esses primeiros, porque, no sistema da lista, sabemos, feitos
os cálculos aritméticos, quantos Deputados serão eleitos por aquele
partido. Por exemplo, se forem cinco ou oito Deputados eleitos por
determinado partido, os cinco ou oito primeiros colocados na lista
seriam eleitos, facilitando para o grupo hegemônico perpetuar-se no
poder partidário. Esse é um raciocínio errado. Estamos raciocinando
no sistema atual e levando o sistema atual para a lista. Quando se
implanta a lista fechada, passa a existir uma coisa que não existe hoje
na imensa maioria dos partidos: a vida partidária. Ou seja, quem vai
definir a colocação ou sua classificação dentro da lista são as
convenções por meio dos delegados. Então, cada parlamentar terá de
suar a camisa nas eleições municipais para que seu partido, nas
cidades onde é votado, tenha muitos votos, o que elegerá, com isso,
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muitos delegados ligados a ele. E a quantidade de delegados vai, na
convenção estadual do partido, definir a ordem da listagem. Aquele
argumento de que um grupinho hegemônico vai mandar e colocar
seus amigos nos primeiros lugares da lista não procede. Vai
acontecer, de fato, o que existia antigamente: as convenções
partidárias efetivamente definindo os números do partido. Ou seja, os
delegados do interior, no dia da convenção, virão à Capital dizer qual
Deputado querem no primeiro lugar da lista. Aquele Deputado que
tiver mais delegados estará em primeiro lugar, o segundo em
segundo, o terceiro em terceiro, e assim por diante. Haverá vida
partidária, o que não existe mais. Hoje, o partido é uma instituição
puramente jurídica, um grupo de letrinhas que representa ou não
determinada idéia, e os candidatos são obrigados, por lei, a pertencer
a uma dessas letrinhas para ser candidato. A nossa legislação não
possibilita essa efervescência, uma vida partidária efetiva. Com o
sistema de lista, essa vida vai acontecer, porque os delegados do
interior eleitos na convenção municipal definirão, em última instância,
a ordem da lista partidária.

Quero trazer isso a debate. É uma visão diferente, uma outra
realidade. Quando se institui a lista, a dinâmica é outra. As pessoas
costumam raciocinar em termos da dinâmica atual dentro do sistema
diferente, que é o da lista. Efetivamente, isso não vai acontecer. É a
minha ponderação. Modestamente, sou favorável à lista, que ocorre
na quase totalidade dos países desenvolvidos. Obrigado pelo aparte.

O Deputado André Quintão - Agradeço a contribuição. Por
concordar, em parte, com seu raciocínio, defendo a lista flexível, pois
temo que os mandatos sejam exercidos voltados para o público
interno dos partidos, que podem inchar. Ao invés de lideranças
políticas trabalharem em prol da sociedade a fim de arregimentar
apoios para o programa do partido, vão arregimentar filiações em
massa para apoio em pré-ordenamento de lista partidária. Mandatos
que serão exercidos para dentro do partido.

Numa leitura gramsciniana da realidade, partido não é um
instrumento finalístico, não é um fim em si mesmo, mas um meio para
se projetar uma sociedade melhor. O partido deve agregar interesses
da sociedade, construir e explicitar seu projeto para o conjunto da
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sociedade e disputá-lo eleitoralmente, se for o caso. Se o partido
começa a agir apenas com disputas internas, de pré-ordenamento e
ocupação, pode haver burocratização e redução de representação
partidária, principalmente por aqueles que hoje se sustentam na
relação com movimentos sociais e com a sociedade organizada.

É óbvio que o sistema atual precisa ser reformulado. Se a opção for
a lista fechada ou do jeito que está, e eu fosse Deputado Federal,
votaria na lista fechada. A atual situação é muito ruim: infidelidade
partidária, disputa dentro do próprio partido, ausência de programa, de
nitidez ideológica, poderio econômico suplantando programa
partidário. Temos uma escolha intermediária, a que estou defendendo:
a lista flexível. E ela existe na Bélgica, na Holanda e em outros países.

Essa é uma questão polêmica, e temo que, por isso, o Congresso
não vote nem uma coisa nem outra, ficando como está. Discordo da
direção nacional do meu partido em querer fechar a questão na lista
fechada. Quem sabe a lista flexível não seria o caminho de consenso
para a aprovação? Temo que a polêmica seja estimulada por aqueles
que não desejam mudança, para que nada se vote. Temo, ainda, que
a lista fechada seja acompanhada de ordenamento baseado na última
eleição para a eleição futura. Uma espécie de direito adquirido para
quem participou das eleições de 2006. Seria uma forma de reserva de
mercado, de vagas nos parlamentos, o que também não atenderia aos
interesses da sociedade no aperfeiçoamento da democracia.

Fiz questão de falar hoje, porque a reunião da Executiva do PT será
na quinta-feira. O Presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, deve
colocar a reforma política em votação até o final da próxima semana.
O Congresso deverá ter muita sabedoria para encontrar um caminho
mediano, que saia da atual situação - que é imperfeita, incorreta,
desigual e injusta - para um modelo melhor. Defendo a lista flexível.
Para ficar rigorosamente no meu tempo e pela condução exemplar
que o Doutor Viana tem tido nos trabalhos da Assembléia, encerro
meu pronunciamento. Ainda nesta semana, tentarei detalhar as
propostas do Parlamento Jovem. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13, 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 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Almir Paraca (substituindo este ao
Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do PT) e
Wander Borges (substituindo o Deputado Chico Uejo, pelo PSB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para o 2º Turno do Projeto de Lei Complementar nº 19/2007. 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 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2007
(relator: Deputado Ademir Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio - Ademir Lucas -

Sargento Rodrigues - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 926/2007



693

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de
Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no Município de Formiga.

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 926/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos,
que tem por objetivo promover ações que visem melhorar a qualidade
de vida dos habitantes das referidas localidades, situadas na zona
rural do Município de Formiga.

Para concretizar seu propósito estatutário, combate a fome e a
pobreza; desenvolve atividades nas áreas da educação, cultura e
lazer; promove a integração de seus beneficiários no mercado de
trabalho por meio da realização de cursos profissionalizantes; orienta
sobre a preservação do meio ambiente; tem iniciativas voltadas para a
proteção à saúde da família.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

926/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.038/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Banda Sagrado Coração de Jesus de
Santanense, com sede no Município de Itaúna.

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 esta Comissão para a deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.038/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Banda Sagrado Coração de Jesus de Santanense, com sede no
Município de Itaúna, que possui como finalidade estimular e
desenvolver o cultivo da música instrumental por meio de
instrumentos de sopro e percussão, além de ministrar o ensino
gratuito da arte musical para o aperfeiçoamento dos seus integrantes
e a formação de novos músicos.

Dessa maneira, coopera com o aprimoramento cultural da
população e se faz presente em desfiles, solenidades, datas cívicas e
festivas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.038/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.177/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo instituir o Dia da Liberdade em Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 26/5/2007, 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 1.177/2007 tem por objetivo instituir o Dia da

Liberdade em Minas Gerais, a ser comemorado, anualmente, em 12
de novembro, quando será feita a transferência simbólica da Capital



695

mineira para o Município de São João del-Rei.
O art. 2º do projeto preceitua que o Poder Executivo promoverá, na

data, especialmente naquele Município, eventos alusivos ao tema,
compreendendo encontros e manifestações públicas, palestras,
debates e outras formas congêneres.

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; e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, inciso I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Com relação ao comando de transferência simbólica da Capital
mineira, inserido no art. 1º, não há óbice constitucional que se lhe
oponha, haja vista que o art. 61 da Constituição mineira, ao enumerar
as matérias de competência da Assembléia Legislativa, com a sanção
do Governador do Estado, menciona no inciso XVI aquela
concernente à “transferência temporária da sede do Governo
Estadual”. A edição de lei é, portanto, o instrumento jurídico adequado
para se determinar a mudança pretendida.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes do Executivo,
do Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz
menção a essa examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do processo
legislativo relativo à proposição em tela.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.177/2007.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

COMPLEMENTAR Nº 20/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe

sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007, preliminarmente foi

o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela
comissão anterior.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos do art. 184, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece que 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. Estabelece,
ainda, que o servidor policial civil será aposentado voluntariamente,
independentemente da idade, após 30 anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial. Por conseguinte, determina que os proventos do
policial civil aposentado nos termos da lei corresponderão à totalidade
da remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Em sua análise preliminar pela Comissão de Constituição de Justiça,
foi aprovado o Substitutivo nº 1, com o intuito de disciplinar a matéria
em conformidade com a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, que
modifica a estrutura das carreiras policiais civis, cria a carreira de
Agente de Polícia, cria cargos no Quadro de Pessoal da Polícia Civil e
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dá outras providências. Assim, pretende-se que os objetivos traçados
na proposição em tela sejam incorporados à citada lei.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito,
ressaltou a importância das atividades desempenhadas pelo servidor
policial civil, bem como dos riscos delas decorrentes, porquanto se
apresentam constantes e permanentes, na defesa da paz social.
Destacou, ainda, que estudos sobre a atividade do policial civil a
reconhecem como uma das mais estressantes, por ser uma atividade
de risco, que muitas vezes gera limitações físicas e mentais, razão
pela qual reconhecemos o caráter relevante e urgente da proposição
em exame.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se
aprovado, o projeto de lei em comento poderá acarretar aumento de
despesa com pessoal, se e quando necessária a contratação de
pessoal para suprir a baixa dos policiais beneficiados pela
aposentadoria antecipada. Nesse aspecto, é importante o Poder
Executivo observar a preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a
estrita obediência aos limites previstos na Lei Complementar Federal
nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Essa lei conceitua
despesa com pessoal em seu art. 18 e, no art. 19, estabelece
limitações para tais gastos. Dessa forma, competirá ao ordenador de
despesa, quando do provimento dos cargos da estrutura
organizacional da Polícia Civil, observar as condições e os limites
impostos pela LRF. Também deverá ser observado o limite de 49% da
receita corrente líquida para as despesas com pessoal, estabelecido
pela alínea “c” do inciso II do art. 20 da referida lei para o Poder
Executivo dos Estados. Em 2006, a despesa com pessoal do
Executivo correspondeu a 44,58% da receita corrente líquida,
conforme o Relatório de Gestão Fiscal da Contadoria-Geral do Estado
(http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestao fiscal/
ano2006).

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 20/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
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Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette
de Andrada - Gustavo Corrêa - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 247/2007
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em estudo, do Deputado Célio Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.736/2006, dispõe sobre a
inscrição de informações de interesse médico em cédula de
identidade.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade 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, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto sob análise pretende garantir ao titular de cédula de

identidade expedida por órgão estadual o direito de nela incluir
informações sobre seu tipo sangüíneo e condições de saúde, de
forma a auxiliar o atendimento médico de urgência e emergência. O
art. 2º da proposição dispõe que o exercício do direito previsto no art.
1º não exclui a incidência da taxa de expedição de documento
prevista na legislação vigente.

A medida proposta pelo projeto reveste-se de grande importância,
tendo em vista que o conhecimento tanto do tipo sangüíneo quanto de
uma patologia pode agilizar um eventual atendimento médico de
urgência ou emergência.

Julgamos pertinente mencionar algumas normas que tratam do
assunto, como a Lei Federal nº 9.049, de 1995, que faculta o registro,
nos documentos pessoais de identificação, das informações que
especifica. O art. 2º da mencionada lei faculta ao titular da cédula de
identidade incluir no documento informações, entre outras, sobre tipo
sangüíneo e condições particulares de saúde.

No âmbito do Estado, podemos citar a Lei nº 5.125, de 1968, ainda
em vigor, que dispõe sobre a anotação do grupo sangüíneo e do fator
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RH, em caráter facultativo, nas carteiras de identidade civil. Segundo
o parágrafo único do art. 1º dessa lei, a anotação também poderá ser
feita no momento da renovação da carteira de identidade ou na
expedição de segunda via. São aceitos como documentos que
comprovem a informação a ser incluída atestados de exame
fornecidos por laboratórios de análises clínicas, por médicos
legalmente habilitados e por serviços médicos oficiais; essa norma,
contudo, não prevê a inclusão de informações a respeito das
condições de saúde do titular do documento.

Tendo em vista a existência da Lei nº 5.125, que atende
parcialmente ao objetivo do projeto, a Comissão de Constituição e
Justiça optou por modificar essa norma, em observância ao princípio
da consolidação das leis. A modificação incide no art. 1º, incluindo a
possibilidade de anotação de doença crônica. Acrescenta, ainda,
parágrafo único ao art. 2º, prevendo que o direito de anotação das
mencionadas informações não exclui a incidência de taxa de
expedição de documento. Dessa forma, concordamos com as
sugestões apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,
entendendo ser o Substitutivo nº 1 a melhor forma para o projeto.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

247/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 326/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.391/2005, a requerimento do Deputado Zé Maia,
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Santa Vitória o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 326/2007 tem por escopo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Santa Vitória um terreno urbano
edificado, com área de 1.385m², situado nesse Município, incorporado
ao patrimônio do Estado em 1955, em virtude de doação efetuada por
aquele mesmo ente federativo, para a construção de um grupo
escolar, sem haver, no entanto, cláusula reversiva na hipótese de
descumprimento da finalidade estatuída. Em 1992, no local já havia
sido construída edificação para abrigar quartel da Polícia Militar.

A matéria está sujeita à regra prevista no art. 18 da Constituição do
Estado, que exige autorização legislativa para a alienação de bens
públicos, e no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que subordina
essa transferência à existência de interesse público devidamente
justificado.

Cabe ressaltar que o Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, durante análise da proposição na legislatura anterior, se
manifestou, por meio da Nota Técnica nº 28/2005, contrário a sua
pretensão, tendo em vista o fato de a Polícia Militar do Estado, órgão
ao qual o imóvel está vinculado, possuir interesse na sua utilização
para ampliação de suas instalações.

Inexistindo a vontade de uma das partes em realizar a doação
pretendida pelo projeto em análise, a autorização do Legislativo, por
intermédio de edição de lei é desprovida de eficácia.

Com efeito, a proposição tem caráter meramente autorizativo, uma
vez que a alienação de bem público é ato reservado exclusivamente
ao Governador pelo art. 90, inciso XIV, da Carta Estadual, que a ele
atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo. Caso a proposição em exame venha a
tornar-se lei, aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na
tomada de ações administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada. E, diante da manifestração da referida Secretaria de
Estado, certamente a futura lei se tornará inócua.

Tendo em vista essas considerações, entendemos não ser razoável
dar prosseguimento à tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
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Mediante o exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 326/2007.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 471/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.823/2005,
dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes de aparelhos
celulares e as operadoras de telefonia celular informarem seus
usuários sobre os riscos para o organismo humano decorrentes da
utilização de seus produtos ou serviços. Publicado no “Diário do
Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Saúde.

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
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de os

fabricantes de aparelhos celulares e as operadoras de telefonia celular
informarem aos seus usuários sobre os riscos para o organismo
humano decorrentes da utilização de seus produtos ou serviços. As
mencionadas informações devem, nos termos do art. 2º do projeto de
lei, fazer parte dos anúncios publicitários das empresas fabricantes e
operadoras de telefonia celular.

O Projeto de Lei nº 2.823/2005, cujo conteúdo é idêntico ao do
projeto em análise, tramitou nesta Casa, na legislatura passada.
Entretanto, esta Comissão de Constituição e Justiça não emitiu
parecer sobre a matéria.

O Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 1990
– dispõe, no seu art. 6º, que são direitos básicos do consumidor a
proteção à vida, à saúde e à segurança contra os riscos provocados
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos. O Código de Defesa do Consumidor assegura,
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ainda, o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre
os produtos e serviços e os riscos que eles apresentam.

É claro, pois, o intuito da proposição em implementar e densificar
esses direitos assegurados ao consumidor pela legislação federal.

O projeto tem fundamento no art. 24, inciso V, que dispõe que
compete à União e aos Estados legislar concorrentemente sobre
defesa do consumidor e proteção e defesa da saúde. Afinal, a
proposição visa a garantir o direito de informação do consumidor e o
direito à proteção e defesa da saúde.

É importante considerar, entretanto, que o projeto encontra óbices
de natureza constitucional ao estender a obrigação para as empresas
operadoras de telefonia celular.

Os serviços de telecomunicação, entre os quais se insere a telefonia
fixa, são de competência privativa da União e podem ser explorados
por meio de autorização, concessão ou permissão, segundo dispõe o
art. 21, XI, da Constituição da República.

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da
União, conforme determina o art. 22, IV, da Carta Maior. O art. 175 do
Diploma Legal determina, para a hipótese da prestação de serviços
sob o regime de concessão, conforme ocorre no caso em tela, que a
lei disponha sobre o regime das empresas prestadoras dos serviços, o
caráter especial dos contratos e da prorrogação, as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão, como também
sobre os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigatoriedade
da manutenção de serviço adequado.

A norma a que se refere o Texto Constitucional é lei federal, já que a
prestação do serviço de telefonia é atribuída à União.

É importante observar que o Estado de Santa Catarina editou a Lei
nº 11.908, de 2001, que, tal como o projeto de lei em tela, trata da
assinatura básica ou taxa mínima pela disponibilidade do serviço de
telefonia. O Governador desse Estado ajuizou, no Supremo Tribunal
Federal - STF -, a Ação Direta de Institucionalidade nº 2.615-1,
contestando a constitucionalidade da lei, por afronta ao art. 21, XI, e
ao art. 22, IV, da Constituição da República.

O STF, em decisão proferida em 22/5/2002, deferiu medida liminar
para suspender a eficácia da referida lei. A Corte Constitucional
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entendeu que a lei estadual detalha forma e condições de cobrança
em matéria de telecomunicações, tendo invadido a competência
privativa da União para legislar sobre o assunto.

O julgamento do mérito da ação ainda não foi concluído, mas, em
3/3/2005, foram proferidos votos pela procedência integral da ação.
Votaram nesse sentido o Ministro Eros Grau, que relata a matéria, e
os Ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Carlos Velloso. O
julgamento ainda não foi concluído, em razão da falta do voto do
Ministro Carlos Britto, que solicitou vista dos autos.

É importante observar que o STF, na ADI nº 3.533-9, julgou
inconstitucional a Lei Distrital nº 3.596, de 2005, que impunha às
empresas de telefonia fixa a obrigação de instalar contadores de pulso
em cada ponto de consumo do referido serviço. A Corte Constitucional
entendeu que a lei distrital, ao criar obrigação não prevista nos
contratos de concessão de serviço público de telefonia, tratou de
matéria de competência da União. O STF não acatou a tese de que a
matéria se encontra inserida no Direito do Consumidor.

Sobre o assunto, aduziu a Ministra Cármem Lúcia, em seu voto no
julgamento da ADI nº 3.533-9:

“Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do
usuário decorrentes ou havidos em virtude da prestação dos serviços
públicos devem ser cuidados pelo ente titular de cada um deles no
que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em cujas
cláusulas são definidas as obrigações das partes. De se notar que a
fiscalização do cumprimento do contrato, aí incluída aquela para o fim
de garantir direitos constitucionais, como os dos usuários-
consumidores do serviço, não é faculdade, mas dever do ente
administrativo competente.

A legislação distrital macula-se, portanto, pelo vício decorrente da
intromissão em competência que lhe é alheia e, portanto, vedada,
quando elabora normas sobre tema que não lhe é entregue
constitucionalmente para ser cuidado.

A Constituição outorga a cada um dos entes a titularidade de
serviços públicos, que ao serem prestados, têm de submeter-se ao
regramento, à fiscalização e à direção do poder concedente. No caso
da telefonia, como afirmado pelo nobre Ministro Relator, o ente
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concedente é a União.
Os serviços de telefonia são tidos como federais por opção do

constituinte nacional. As relações havidas por sua prestação ou dela
decorrentes e pelo seu uso pelo administrado submetem-se à
legislação nacional e federal, certamente.

A repartição de competências constituicionais quanto aos serviços
respeita, também, ao princípio da autonomia das entidades federadas,
uma das quais, nos termos do art. 18 da Constituição da República, é
a União. Nem poderia essa pessoa política cuidar das relações de
consumo dos serviços públicos havidos em cada uma das entidades
estaduais e distritais, nem poderia dar-se o inverso.

Ao cuidar da telefonia, a União estabelece as formas de atuação dos
seus concessionários (Leis nºs 8.987/95 e 9.472/97) e, nos contratos,
nos termos do art. 175, parágrafo único, as condições de fiscalização
do quanto lhe é exigido.

A Lei Distrital em questão, ao definir as normas de obrigações a
serem levadas a efeito pelas concessionárias federais, intervém no
contrato firmado entre a União e as suas concessionárias e define
novas tarefas para essas, que têm como contratante outro que é o
ente federal.

Não posso concluir, portanto, ser constitucionalmente possível que
um ente não participante da concessão possa impor – por definição
legal genérica – a uma das partes do contrato de concessão, de que é
parte outra pessoa política, obrigações, ainda ao argumento de que
tanto se daria para o bem do consumidor.

Até porque, se tanto fosse possível, a concessão não teria
tratamento igual para todos os usuários (que ficariam a depender de
outros entes que não o titular do serviço) e, ainda, a concessão não se
completaria entre as pessoas que comparecem, formalmente, ao
contrato.”

Finalmente, o STF também concluiu o julgamento da ADI nº 3.322-1,
que contestava a constitucionalidade da Lei nº 3.426, de 2004, do
Distrito Federal, que trata da obrigatoriedade da discriminação de
informações na fatura de cobrança do serviço de telefonia. O STF
conclui que a matéria se insere no rol de competência legislativa
privativa da União, já que está regulando serviço de telecomunicação.
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Por entender que a lei distrital ofende os arts. 21, XI, 22, IV, e 175,
parágrafo único, I, II e III, da Constituição da República, o STF julgou
procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da referida lei.

Assim, entendemos ser necessária a apresentação de substitutivo
para excluir as operadoras de telefonia celular do campo de incidência
da norma. Por outro lado, entendemos conveniente que a obrigação
abranja não apenas os fabricantes de telefones celulares, mas
também aqueles que comercializam o produto. Por isso,
apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 471/2007 na
forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Obriga o fabricante e o comerciante de aparelho de telefone celular

a informar o consumidor sobre os riscos decorrentes da sua utilização.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam o fabricante e o comerciante de aparelho de telefone

celular obrigado a informar o consumidor sobre os riscos decorrentes
da sua utilização.

Parágrafo único - A informação a que se refere este artigo deverá
constar no manual de instrução do aparelho e nos anúncios
publicitários veiculados nos meios de comunicação.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades administrativas previstas na legislação que trata da
defesa e da proteção do consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo,  Presidente -  Hely  Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Fábio Avelar - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 509/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 289/2003, visa a
autorizar o delegatário de serviço de transporte coletivo rodoviário
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intermunicipal a conceder desconto em tarifa.
Publicado no “Diário do Legislativo”, em, 24/3/2007, o projeto foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para ser
submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva autorizar o delegatário de serviço de

transporte coletivo rodoviário intermunicipal a conceder desconto no
valor da tarifa.

O art. 175 da Constituição da República dispõe que incumbe ao
poder público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, na
forma da lei, que disporá sobre o regime das empresas
concessionárias de serviços públicos, o caráter especial de seus
contratos, os direitos dos usuários e a política tarifária.

Por sua vez, o inciso XXVII do art. 22 da Carta Magna estabelece
que a edição de normas gerais sobre licitação e contratação, em todas
as modalidades da administração pública, é de competência privativa
da União. Aos Estados membros incumbe fixar as normas
suplementares.

No âmbito nacional, o assunto é tratado na Lei nº 8.987, de 13/2/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal e dá
outras providências.

Ademais, dispõe a Constituição Estadual, em seu art. 40, §§ 1º e 2º,
que a delegação da execução de serviço público será precedida de
licitação, na forma da lei, que disporá sobre o regime das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato e as condições de exclusividade do serviço, a
caducidade, a fiscalização e a rescisão da concessão ou da
permissão, a política tarifária e a obrigação de o concessionário e o
permissionário manterem serviço adequado. Já o seu art. 10, IX,
determina que incumbe ao Estado explorar diretamente ou mediante
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concessão o serviço de transporte rodoviário estadual de passageiros.
As normas que tratam da matéria no Estado de Minas Gerais são a
Lei nº 10.453, de 22/1/91, e o Decreto nº 32.656, de 14/3/91, com a
redação dada pelo Decreto nº 39.904, de 18/9/98, e suas alterações
posteriores.

De tudo o que se viu, fica patente, entre outras coisas, a
competência do Estado para regular o serviço de transporte
intermunicipal. Quanto à iniciativa, à luz do disposto no art. 66 da
Constituição mineira, não há nenhum óbice jurídico-constitucional ao
projeto.

Sendo assim, afigura-se lícito, desde que a lei o permita, autorizar
os delegatários a dar desconto na tarifa cobrada. O desconto,
consoante os termos do projeto, é mera liberalidade do
concessionário. Ele só não o fará se perceber que a redução de valor
poderá comprometer o equilíbrio econômico de seu contrato.

A norma federal que rege o assunto, Lei nº 8.987, de 13/2/95,
estabelece, no § 1º do art. 6º, que o serviço adequado, a que o
usuário faz jus, é aquele que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade no valor das tarifas. Sobre as tarifas,
estabelece o texto legal mencionado que estas serão fixadas pelo
preço da proposta vencedora da licitação, preservadas pelas regras
de revisão previstas em lei, para que se assegure o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato no edital e no próprio instrumento
contratual. Sobre os contratos, reza a lei que são cláusulas essenciais
do instrumento aquelas relativas ao preço do serviço e aos critérios e
procedimentos para o reajuste e a revisão do valor das tarifas. Quanto
à possibilidade de concessão de desconto, a lei é silente, podendo o
Estado, nesse aspecto, atuar suplementarmente, desde que, repita-
se, não venha a compelir o concessionário a dar o desconto.

Todavia, até para evitar que as empresas concessionárias, por conta
de medidas impensadas, ponham em risco a saúde financeira dos
contratos de concessão ou permissão, é importante deixar ao arbítrio
do Poder Executivo a definição dos limites em que os descontos serão
concedidos, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1 ao final
deste parecer.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 509/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O delegatário de serviço de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal poderá, conforme limites de valor definidos pelo Poder
Executivo, conceder desconto no valor da tarifa.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 597/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela altera a
Lei nº 16.190, de 22/6/2006, que estabelece as tabelas de vencimento
básico das carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/3/2007, preliminarmente
foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação do projeto com a emenda apresentada pela Comissão de
Justiça.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais

Fundamentação
A proposição em exame altera a redação do § 6º do art. 12 da Lei nº

16.190, de 22/6/2006, o qual trata dos limites, da forma e das
condições de atribuição da Gratificação de Estímulo à Produção
Individual – Gepi –, a título de Conta Reserva, para as carreiras do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
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Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças. O projeto determina que as regras de aplicação da Gepi
serão fixadas em decreto.

A Gepi, instituída no art. 20, inciso I, da Lei nº 6.762, de 1975, é
atribuída em forma de pontos ou cotas, segundo o esforço despendido
pelo funcionário, o grau de complexidade das tarefas, a
responsabilidade do cargo e a consecução total ou parcial dos
objetivos fixados. O pagamento dessa gratificação está diretamente
relacionado com os trabalhos fiscais que obtiverem êxito em controle
de qualidade e a receita tributária efetivamente arrecadada.

A Comissão de Constituição e Justiça ressalta em seu parecer que,
desde que a Gepi foi criada, sua regulamentação – notadamente as
condições, os critérios, as formas e os limites para a sua atribuição e
seu pagamento – vem sendo tratada por meio de decreto, tendo em
vista a variação da arrecadação dos impostos estaduais, na qual se
baseia a sua concessão. Assim, entende que, nos termos da lei, o
decreto é o instrumento jurídico mais apropriado para regulamentar a
concessão da Gepi. A Emenda nº 1 propõe que o disposto na
proposição tenha seus efeitos retroagidos a 1º/4/2007.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública
ressalta o Decreto nº 44.491, de 22/3/2007, que altera o Decreto nº
37.262, de 26/9/95, que regulamenta a referida gratificação,
determinando que “a Gepi somente será atribuída após avaliação de
desempenho decorrente do acompanhamento da execução das
tarefas previstas em planejamento específico, aprovado pela
Superintendência de Fiscalização da Subsecretaria da Receita
Estadual, diretamente vinculada ao grau de envolvimento e dedicação
do servidor, e à sua produção, se o trabalho fiscal obtiver êxito em
controle de qualidade”. Destaca, ainda, o Decreto nº 44.498, de
30/3/2007, que dispõe sobre o ajuste do valor unitário do ponto e da
cota da Gepi pela variação da arrecadação dos impostos estaduais
apurada no período estabelecido pelo art. 1º, a ser aplicado a partir de
1º/1/2008.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbice à
aprovação da matéria, pois as despesas com o pagamento da Gepi
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estão previstas no orçamento da Secretaria de Fazenda. Em 2007, as
despesas de pessoal e encargos sociais dessa Secretaria foram
fixadas, na Lei Orçamentária anual, em R$325.921.453,00. O
percentual das despesas com pessoal do Poder Executivo, em 2006,
representou 44,58% da receita corrente líquida, estando abaixo,
portanto, do limite das despesas com pessoal previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, que é de 49%.

Visando a aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final de nosso
parecer o Substitutivo nº 1, que estabelece que a parcela da Gepi
decorrente da Conta Reserva não poderá ser superior a 40% do
vencimento básico correspondente ao grau J do nível III da carreira de
Auditor Fiscal da Receita Estadual. Propomos, ainda, que o disposto
no projeto tenha seus efeitos retroagidos a 1º/5/2007.

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

597/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, que estabelece as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 6º do art. 12 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 - (...)
§ 6º - A parcela da Gepi decorrente da Conta Reserva compõe o

limite previsto no § 4º deste artigo, não podendo ser superior a 40%
do vencimento básico correspondente ao grau J do nível III da carreira
de Auditor Fiscal da Receita Estadual.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2007.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -
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Elisa Costa - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 634/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, o
Projeto de Lei nº 634/2007, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 615/2003, dispõe sobre a prestação de serviços públicos de
saneamento básico.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, na forma do art. 188, c/c o art. 102, XI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento dispõe sobre a prestação de serviços

públicos de saneamento básico e estabelece, entre outros comandos,
que a concessionária do serviço público de saneamento básico será
obrigada a implantar, no prazo de cinco anos, o serviço de tratamento
de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de esgoto por
período superior a 10 anos.

São muitas as doenças que podem proliferar devido à carência de
medidas de saneamento. O saneamento engloba o tratamento da
água, o controle de insetos e roedores, o controle da poluição
ambiental e o esgotamento sanitário, entre outros. Em Minas Gerais,
diversos Municípios contam com água tratada, mas ainda não
possuem sistema de coleta nem de tratamento de esgoto. Sabe-se
que, além dos prejuízos específicos à saúde, o despejo do esgoto não
tratado em nossos rios provoca vários danos ambientais, muitas vezes
irreversíveis.

Nos termos do art. 49 do Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, estabelecido pela Lei nº 13.317, de 1999, o sistema público de
coleta de esgoto tratará o esgoto coletado antes de lançá-lo em curso
de água.

A proposição está em consonância com a Lei nº 11.720, de 1994,
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que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e dá
outras providências. O inciso IV do art. 3º da lei supracitada determina
que a execução dessa Política observará o princípio de subordinação
das ações de saneamento básico ao interesse público, de forma a se
cumprir sua função social. Já o inciso XIV do art. 4º estabelece que
será considerada, especialmente, a solução das questões relativas à
disposição sanitária adequada dos esgotos e dos demais resíduos
urbanos.

Entendemos que o projeto em comento contribuirá para a melhoria
das condições de saneamento e da saúde pública em nosso Estado;
porém, como a Lei nº 11.720, de 1994, trata de matéria semelhante, e
tendo em mente a consolidação das leis em nosso Estado,
consideramos pertinente a apresentação do Substitutivo nº 1, pela
Comissão de Constituição e Justiça, que acrescentou dispositivo na lei
supracitada.

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

634/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Doutor Rinaldo - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 669/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 669/2007, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.388/2006, a requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itaúna o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Na reunião ocorrida em 25/4/2007, esta relatoria solicitou fosse a
proposição baixada em diligência à Secretária de Planejamento e
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Gestão, a fim de que informasse sobre a situação do imóvel e ao
Prefeito Municipal de Itaúna, para que se manifestasse sobre os
termos da doação pretendida. De posse das respostas, passamos à
análise do projeto em tela.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 669/2007 tem por objetivo obter autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa transferir, ao Município
de Itaúna, a propriedade de um imóvel com área de 415m², situado na
Travessa Santana, nesse Município, doado ao Estado em 1979, sem
nenhuma condição.

A alienação de bens públicos submete-se ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que institui normas gerais para as licitações e contratos da
administração pública. Ambos estabelecem que a celebração do
respectivo contrato deve ser precedida de autorização legislativa
condicionada à existência de interesse público devidamente
justificado. Essa exigência encontra-se atendida no parágrafo único do
art. 1º do projeto, que destina o imóvel ao funcionamento de
programas na área de saúde, administrados pela Secretaria Municipal
de Saúde de Itaúna.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota Técnica nº 181/2007, declarou-se favorável
à doação, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão
ao qual o imóvel está vinculado, manifestou-se no mesmo sentido.

Com relação às garantias que envolvem a transferência, o art. 2º da
proposição prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de três anos, contados da data da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação estipulada.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 669/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 722/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 722/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, visa

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itaguara
o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 25/4/2007, esta relatoria houve por bem baixar em diligência a
proposição à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que esta se manifestasse sobre o assunto, o que se deu por
intermédio da Nota Técnica nº 197/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 722/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
reversão ao Município de Itaguara de um terreno urbano com área de
360,00m², situado na Rua Waldemar Ferreira de Morais, naquele
Município, e registrado com a matrícula nº 1.500m, do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis de Itaguara.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1992 por
doação do Município de Itaguara, para que nele fosse instalada a
moradia do Promotor de Justiça, em atendimento às exigências do
Tribunal de Justiça para a reinstalação da comarca local. O imóvel
atendeu à sua finalidade e desde outubro de 2002 encontra-se ocioso,
pois não há, desde então, Promotor nomeado para a comarca.

Tendo em vista a ociosidade do imóvel, a administração municipal
pleiteia seu retorno ao patrimônio de Itaguara para que possa abrigar
suas Secretarias, que hoje funcionam em diversos locais alugados.

A transferência de domínio de bem público deve observar a
Constituição mineira, no art. 18, que exige, para sua efetivação, prévia
autorização legislativa. 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
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pública, no art. 17, inciso I, impõe, além da referida autorização, a
necessidade de existência de interesse público. Essa exigência
encontra-se satisfeita, uma vez que o corte de custos com aluguel de
espaços para suas Secretarias, possibilitará a aplicação desses
recursos em benefício da comunidade.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica nº 197/2007, manifesta-se favorável à
pretensão contida no projeto, pelo fato de o Ministério Público, órgão
ao qual o imóvel está vinculado, não ter interesse em sua utilização.

Por fim, cabe esclarecer que, como a doação efetivada pelo
Município de Itaguara para o Estado não possui cláusula de reversão,
a forma correta para o retorno do bem ao patrimônio municipal é
doação. Para corrigir esse equívoco, 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 722/2007, na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel

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

Itaguara o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua
Waldemar Ferreira de Morais, nº 58, nesse Município, registrado com
a matrícula nº 1.500, registro 9, no Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itaguara.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de secretarias municipais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
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Gilberto Abramo, Presidente - Fábio Avelar, relator - Sargento
Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 810/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto em epígrafe

dispõe sobre a instalação de biodigestores nas residências
unifamiliares e multifamiliares e nas instalações comerciais e
industriais, em áreas que não disponham de serviços públicos de
tratamento e coleta de esgotos.

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-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto pretende tornar obrigatória a instalação de biodigestores

nas residências unifamiliares e multifamiliares e nas instalações
comerciais e industriais a serem implantadas no Estado em áreas que
não disponham de serviço público de tratamento e coleta de esgoto.

Trata-se de medida que não contraria o disposto na Lei Federal nº
11.445, de 5/1/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico. De acordo com a citada lei, toda edificação
permanente urbana deve ser conectada às redes públicas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis, e o
usuário sujeita-se ao pagamento de tarifas e de outros preços públicos
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

No caso da inexistência de rede pública de saneamento básico, a
mencionada lei admite soluções individuais para o abastecimento de
água, o afastamento e a destinação final dos esgotos sanitários,
segundo normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos
hídricos.

Como o Estado dispõe de competência para legislar sobre matéria
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ambiental e as águas incluem-se entre os bens de seu domínio, nos
termos dos arts. 24, VI, e 26, III, da Constituição Federal, devemos
reconhecer a legitimidade do poder público estadual para estabelecer
normas relacionadas aos efluentes de esgotamento sanitário.

Por fim, observamos, no caso, a inexistência de óbice jurídico à
iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 810/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 961/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 961/2007
dispõe sobre reserva de vagas para afro-brasileiros nas peças
publicitárias dos órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos
Humanos.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a estabelecer que 40% das pessoas que figurem

nas peças publicitárias dos órgãos da administração direta e indireta
do Estado sejam afro-brasileiras.

A proposição traz à tona o tema das ações afirmativas, amplamente
discutido nesta Casa quando da tramitação do Projeto de Lei nº
272/2003, que culminou na edição da Lei nº 15.259, de 27/7/2004, e
instituiu o sistema de reserva de vagas nas universidades estaduais.

As ações afirmativas visam a proteger determinados grupos sociais
que, por razões diversas, como preconceito, pobreza ou deficiência
física, não encontram as mesmas oportunidades de inserção na
sociedade. As ações afirmativas fundamentam-se no argumento de
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que, para se assegurar mais consistência ao principio da igualdade, é
necessário tratar de forma desigual aqueles que se encontram em
situação de desvantagem.

A Constituição da República, no seu art. 5º, inscreve o princípio da
igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse
princípio foi reforçado pelo legislador constituinte federal: o inciso I
desse mesmo artigo, por exemplo, declara que homens e mulheres
são iguais em direitos e obrigações.

Concomitantemente, a doutrina de José Afonso da Silva destaca a
busca da “igualização dos desiguais pela outorga de direitos sociais
substanciais”, a exemplo do constante no art. 37, inciso VIII, segundo
o qual lei reservará percentual de cargos na administração pública
para deficientes físicos (“Curso de Direito Constitucional Positivo”). A
própria Constituição da República reconhece que, em determinadas
situações, é necessário que se dê um tratamento diferenciado para
que o princípio da igualdade se efetive.

Nesse sentido, é fundamental verificar se há relação de causalidade
entre o que caracteriza o grupo que se pretende favorecer e sua
condição social. No caso em tela, os dados revelam que, embora os
negros representem 45% da população brasileira, são 64% da
população pobre e 69% da população indigente, conforme informa a
justificação do projeto, baseada em estudos do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - Ipea. Esses dados parecem justificar ação
afirmativa que vise a assegurar mais espaço aos negros nas peças
publicitárias do Estado.

Sendo assim, em um juízo de constitucionalidade da matéria, objeto
desta Comissão, deve-se admitir a sua tramitação na Casa, embora
se reconheça que o tema é controvertido na opinião pública brasileira,
havendo defesas tanto a favor quanto contrárias.

Em junho de 2006, por exemplo, Yvonne Maggie, professora de
Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ -,
entregou aos Presidentes da Câmara e do Senado manifesto
subscrito por mais de 113 artistas e intelectuais contra o Projeto de Lei
nº 3.198, de 2000, do Deputado Paulo Paim, que prevê o Estatuto da
Igualdade Racial. A reação ao manifesto ocorreu de forma imediata,
notadamente por parte do Movimento Negro.
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Ambas os posicionamentos significam, em última instância, a
existência de entendimentos opostos sobre a maneira de se efetivar o
princípio constitucional da igualdade, de forma que cada uma das
posições entende que a tese divergente é que ofende o referido
princípio da igualdade. Considerando que ambas as defesas
apresentam argumentação consistente e que não há posição
jurisprudencial sobre a matéria, esta Comissão deve optar pelo
reconhecimento da constitucionalidade da proposição, permitindo que
as comissões de mérito discutam a matéria.

Ao se cotejar o referido projeto de lei federal e a proposição em
exame, três diferenças se destacam.

Em primeiro lugar, enquanto, no âmbito federal, a disciplina da
matéria é parte de um extenso conjunto de medidas para a promoção
dos afro-brasileiros, a proposição em tela trata, única e
exclusivamente, dessa matéria.

O segundo ponto que merece destaque reside no fato de que a
proposição federal reserva 20% das imagens em propagandas aos
beneficiados pela norma, metade do percentual previsto no projeto em
exame. Não cabe a esta Comissão, todavia, entrar na discussão
acerca do percentual mais adequado e justo; limitamo-nos, assim, a
chamar a atenção para essa diferença, que, certamente, será
discutida quando do exame do mérito do projeto em análise.

Finalmente, o projeto de lei federal pode-se dirigir para a
propagando produzida pela iniciativa privada, porque compete
privativamente à União legislar sobre propaganda comercial, nos
termos do art. 22, XXIX, da Constituição da República. Nesse sentido,
o projeto estadual está correto, ao pretender regular apenas a
propaganda oficial do Estado.

Conclusão
Em vista das razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 961/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 972/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria dos Deputados Fahim Sawan e Eros Biondini, o Projeto

de Lei nº 972/2007 institui procedimentos para a identificação do
recém-nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do
Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 27/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame impõe medidas voltadas para o combate ao

furto e à troca de bebês nas maternidades. Com esse propósito, a
proposição estabelece a obrigatoriedade de utilização, por parte do
recém-nascido e de sua mãe, de pulseiras contendo o mesmo número
ou código de barras. Além disso, tal numeração constará de um
grampo, denominado “clamp”, preso ao cordão umbilical.

Outrossim, o projeto impõe aos hospitais e às maternidades do
Estado a obrigação de armazenar conjuntamente amostras de sangue
da mãe e da criança, as quais deverão ser preservadas por, no
mínimo, 20 anos, em condições que possibilitem o exame do ácido
desoxirribonucléico - DNA.

Por fim, a proposição estabelece o prazo de 90 dias, contados da
publicação da nova lei, para que os hospitais e as maternidades
adotem as medidas nela previstas.

Cumpre dizer que projeto de conteúdo análogo ao que ora se
examina tramitou na Legislatura passada, com o número 582/2003 e
recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.

Sob a perspectiva jurídico-constitucional, são inúmeras as
disposições constitucionais que podem ser invocadas para respaldar o
projeto em exame. A começar pelo art. 226 da Constituição da
República, vazado nos seguintes termos: “A família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado”. Por sua vez, o art. 227
estabelece que “é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
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convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão”.

Já no artigo inaugural da Lei Maior, em seu inciso III, acha-se
previsto um dos princípios fundamentais da Constituição, qual seja o
princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, afigura-se
inquestionável que a troca de bebês em maternidades, promovendo a
indevida separação entre mãe e filho, desde a mais tenra idade deste
último, constitui violação explícita do mencionado princípio da
dignidade humana. Com freqüência, a sociedade é surpreendida com
notícias sobre troca de bebês, sem falar nas hipóteses de seqüestro
de recém-nascidos, fatos que só são possíveis em face da ausência
de medidas mais efetivas de controle no âmbito das maternidades.

Nunca é demais lembrar que, muitas vezes, as conseqüências
nefastas de uma troca de bebês, não detectada oportunamente,
projetam-se para o futuro, quando então a criança começa a
apresentar uma maior definição de seus traços físicos, circunstância
que acaba por disseminar, no seio familiar, sentimentos de
desconfiança, de raiva, de ódio, de rejeição à criança, tudo isso
decorrente de uma presunção plausível de que não há vínculo de
sangue entre pais e filhos.

É precisamente a ocorrência de fatos como esse que o projeto
objetiva evitar. Esse o fator determinante do impulso legislativo, de
modo a produzir normas impositivas, voltadas para um maior controle
na identificação dos recém-nascidos.

Ante tais considerações, vê-se claramente que as disposições da
proposição se harmonizam com as disposições constitucionais
mencionadas, conferindo-lhes maior densidade normativa. No que
tange à competência legislativa, cumpre dizer que o Estado está
habilitado a legislar sobre o assunto com base no disposto no art. 25
da Constituição da República, segundo o qual “os Estados organizam-
se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados
os princípios desta Constituição”. O § 1º do mencionado preceito
constitucional consagra a chamada competência residual, ao
estabelecer que compete ao Estado legislar sobre tudo quanto não
esteja expressamente previsto como da alçada da União. A propósito,
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cumpre dizer que iniciativas legislativas análogas à do projeto em
exame têm sido adotadas por outras entidades da Federação, como,
por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Paraná.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 972/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.033/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei nº
1.033/2007, resultante do desarquivamento do 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.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 11/5/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva conceder passe livre aos pacientes

portadores de doença renal crônica em terapia renal substitutiva e aos
transplantados renais do Estado. Da perspectiva jurídico-
constitucional, cumpre dizer que o art. 196 da Constituição da
República estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.

Por seu turno, o art. 198 da Lei Maior estatui:
“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo
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II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.
Dos dispositivos transcritos, depreende-se que a Constituição

concedeu especial atenção à questão da saúde, cuja proteção há de
ser assegurada por intermédio do poder público, mediante ações e
serviços  públicos  que  compõem o chamado Sistema Único de
Saúde - SUS.

Outro ponto importante diz respeito à universalidade dos serviços de
saúde, os quais devem, pois, ser ofertados a todos, sem distinção de
espécie alguma.

As disposições constitucionais mencionadas ganham maior
densidade normativa com a edição da Lei federal nº 8.080, de 19/9/90,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, incluindo o SUS. Nos termos dessa lei, o SUS é
definido como “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder
público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e
municipais de controle de qualidade”.

Obviamente, a proteção à saúde pressupõe tratamento adequado às
enfermidades, as quais, muitas vezes, acometem pessoas residentes
em locais que não oferecem condições para um tratamento eficiente,
circunstância que obriga tais pessoas a buscar outros centros mais
avançados, que dispõem da terapêutica indicada. Tendo em vista tais
situações, e considerando o citado princípio da universalidade do
acesso à saúde, foi editada pelo Ministério da Saúde a Portaria nº 55,
que prevê o chamado Tratamento Fora do Domicílio – TFD. Faz-se
oportuna a transcrição de alguns dispositivos desse ato normativo:

“Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a
transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e
pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de
acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

(...)
Art. 7º - Será permitido o pagamento de despesas para
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deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação
médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se
deslocar desacompanhado”.

Cumpre dizer que o TFD só será ofertado nos casos em que
inexistem recursos médico-hospitalares no local em que reside o
enfermo. Tal é a hipótese dos doentes que sofrem de insuficiência
renal crônica e residem em locais que não dispõem do tratamento
adequado, nos termos versados no projeto em exame.

No que concerne à competência legislativa, importa ressaltar que a
proteção à saúde é matéria de competência legislativa concorrente, de
modo que cabe à União estabelecer as normas gerais sobre o
assunto, competindo aos Estados suplementá-las, afeiçoando-as às
suas peculiaridades regionais. Assim, tanto a Lei nº 8.080 quanto a
Portaria nº 55, citadas neste parecer, se impõem à observância
compulsória de todos os Estados da federação.

Em face dessas considerações, podemos concluir que o objetivo do
projeto em exame, qual seja propiciar a gratuidade do transporte para
os enfermos renais crônicos que necessitam deslocar-se para centros
médicos mais avançados, já se acha previsto na legislação referente
ao SUS. Nesse ponto, falta ao projeto em exame a nota de inovação
na ordem jurídica, requisito de ordem material essencial a qualquer
ato legislativo. Desse modo, eventuais falhas na prestação de tais
serviços pelo poder público hão de ser sanadas não no campo
normativo, mas sim mediante gestões junto aos responsáveis pela
operacionalização dos serviços ofertados pelo SUS, com o propósito
de promover sua desburocratização e efetiva implementação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.033/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto  Abramo,  Presidente  - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Fábio Avelar - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.143/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 40/2007, o Governador do Estado
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solicitou o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.540/2006, de sua
autoria, e do qual decorre a proposição em epígrafe, que visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.143/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Poços de Caldas o imóvel constituído de terreno urbano
com área de 1.462m², situado na Rua Nossa Senhora de Fátima,
naquele Município e registrado sob o nº 15.987, a fls. 247 do Livro 3-
V, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poços de
Caldas. Esse bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1965
por doação daquele ente federativo, para a instalação de um ginásio
estadual.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de patrimônio 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 devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, o imóvel será
destinado ao funcionamento do Museu Histórico e Geográfico do
Município.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem 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 ou esta vier a ser
desvirtuada.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.143/2007.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 26/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Ivair Nogueira, torna
obrigatória a exibição de filme publicitário sobre as conseqüências do
uso de drogas, antes das sessões principais, em todos os cinemas do
Estado.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a
proposição a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em estudo visa a combater o uso de drogas por meio de

campanha publicitária a ser exibida nas salas de cinema do Estado.
Para isso, acrescenta dispositivos à Lei nº 11.544, de 25/7/94, que
regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado. O
dispositivo citado dispõe que “a prevenção da dependência de drogas
e afins é dever do Estado”.

O uso de drogas - lícitas e ilícitas - é considerado, na atualidade,
uma questão de ordem internacional e um sério problema de saúde
pública, é, por isso, objeto de mobilização de vários países. Seus
efeitos negativos, como o aumento dos índices de acidentes de
trabalho, de acidentes de trânsito, de violência urbana e de morte
prematura, ameaçam valores políticos, humanos, econômicos e
culturais de toda a sociedade e trazem prejuízos para o poder público,
como, por exemplo, o aumento dos gastos em saúde e a queda da
produtividade dos trabalhadores.

O Brasil já reconheceu que a solução desse problema exige uma
ação conjunta das três esferas de governo, além do esforço da
comunidade, das famílias e das organizações da sociedade. Isso
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porque a questão das drogas tomou tal proporção, que somente com
o compartilhamento de responsabilidades entre toda a sociedade será
possível buscar a solução.

Segundo dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas - Cebrid -, vem ocorrendo um aumento contínuo do
consumo de drogas pela população, principalmente entre os jovens.
Além disso, as pesquisas indicam que esse uso tem sido cada vez
mais precoce entre os estudantes.

Além da proposição em análise, outras tramitam na Casa contendo
medidas que objetivam prevenir problema tão grave como o consumo
de drogas, como é o caso do Projeto de Lei n° 635/2 007, que institui a
obrigatoriedade da afixação de cartazes nas boates e nas casas
noturnas alertando sobre os riscos do uso de drogas. A nossa posição
tem sido favorável diante de medidas de prevenção como a proposta
pelo projeto em estudo, razão pela qual reiteramos nossa posição do
1 º turno.

Apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido em 1º turno, com o
objetivo de aprimorar a redação do art. 1º - A, sem alterar sua
essência.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

26/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emendas
nº 1, que apresentamos.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º-A da Lei nº 11.544, modificado pelo art. 1º do

projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Art. 1º-A - O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as

conseqüências do uso indevido de drogas.
§ 1º - O filme a que se refere o “caput” será exibido nas salas de

cinema no início de cada sessão.
§ 2º - A inobservância do disposto no § 1º sujeitará o infrator a

multa, que terá seu valor fixado entre 100 (cem) e 1.000 (mil)
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemg -, cobrada na
forma de regulamento específico.

§ 3º - Da aplicação da pena de multa caberá recurso à autoridade
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competente, no prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.”.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PROJETO DE LEI Nº 26/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, que

regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado, dispondo
sobre a exibição de filme educativo sobre as conseqüências do uso de
drogas nos cinemas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, fica acrescida do

seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º - A - O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as

conseqüências do uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes
e afins, inclusive álcool e tabaco, para divulgação nas salas de cinema
antes da apresentação da sessão.

§ 1º - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator a
multa, que terá seu valor fixado entre 100 (cem) e 1.000 (mil) Ufemgs,
cobrada na forma de regulamento específico.

§ 2º - Da aplicação da pena de multa caberá recurso, dirigido à
autoridade competente, no prazo de cinco dias, com efeito
suspensivo.”.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/6/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Deiró Marra notificando o falecimento do Sr. Claudion

Luís da Costa, ocorrido em 5/6/2007, em Patrocínio. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.264
a  1.268 - Requerimentos nºs 707 a 711/2007 - Requerimento do
Deputado Luiz Humberto Carneiro - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Assuntos Municipais e de Transporte e dos
Deputados Elmiro Nascimento e Gustavo Corrêa - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Roberto Carvalho, Sargento Rodrigues,
André Quintão, Carlin Moura e Durval Ângelo - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Cipe São Francisco - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento - Requerimento da
Deputada Elisa Costa; deferimento; questões de ordem; discurso da
Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado Gustavo Corrêa;
deferimento; questão de ordem; discurso da Deputada Maria Lúcia
Mendonça - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado João Leite - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
635/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Questão de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - 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 -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -  Gustavo  Corrêa - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h11min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Geddel Vieira Lima, Ministro da Integração Nacional,

informando da agenda de viagem ao Rio São Francisco, no período
de 11/6/2007 a 16/6/2007.

Do Sr. Geraldo Gomes de Souza, Prefeito Municipal de Lima Duarte,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.008/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.008/2007.)

Do Sr. Antônio Eduardo de Noronha Amabile, Subsecretário de
Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Desenvolvimento
Social, prestando informações relativas ao Requerimento nº 209/2007,
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do Deputado Djalma Diniz.
Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 224/2007, da
Comissão de Transporte.

Da Sra. Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 464/2007, da Comissão de
Assuntos Municipais.

Do Sr. Vanne Victorino de Rezende, Promotor de Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 531/2007, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Luciano Piovesan Leme, Secretário Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente de Viçosa, agradecendo o apoio na implantação da
Unidade Piloto de Processamento Coletivo de Café, em 19/5/2007, em
parceria entre a Illicaffè, a Prefeitura Municipal de Viçosa, a
Universidade Federal de Viçosa e a Associação Regional de
Cafeicultores.

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Jurídico, encaminhando ofício da Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa do Patrimônio Público, com pedido de
informações para instrução do Procedimento Investigatório nº
144/2003, em curso nessa Promotoria.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5), informando da
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
dos programas do FNDE que menciona. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Ilma Ferreira Lima, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 452/2007, da Deputada Rosângela Reis
e outros.

Do Sr. Paulo Sotero Pires Costa, Diretor Executivo da Anfavea,
agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa a partir
do Requerimento nº 459/2007, do Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. João Cesar Gollo, do Sindicato Nacional da Indústria da
Cerveja - Sindicerv -, apresentando argumentos pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 430/2007, do Deputado
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Leonardo Moreira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 430/2007.)
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
A Presidência aproveita o momento em que o Deputado Antônio
Genaro encontra-se presente, para parabenizá-lo pelo seu aniversário
no dia de hoje. Os nossos cumprimentos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.264/2007
Declara de utilidade pública a entidade Teuto Esporte Clube, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Teuto Esporte

Clube, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: O Teuto Esporte Clube, com sede em Betim, é uma

entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída e tradicional
do Município, o qual presta relevantes serviços à população
betinense, promovendo reuniões festivas e culturais, atividades
desportivas, recreativas e sociais, bem como eventos cívicos e
desportivos, participando de forma concreta na formação educacional
dos jovens e colaborando para a integração da sociedade.

Conforme documentação apresentada, o Teuto Esporte Clube
atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente a 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 à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.265/2007
Declara de utilidade pública o Lar de Assistência Social Ernestina
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Maria de Almeida - LAS-EMA -, com sede no Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Assistência

Social Ernestina Maria de Almeida - LAS-EMA -, com sede no
Município de Ipanema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2007.
José Henrique
Justificação: O Lar de Assistência Social Ernestina Maria de

Almeida, com sede no Município de Ipanema, se encontra em
funcionamento desde julho de 2000 e tem como finalidade promover e
coordenar ações filantrópicas. Mantém asilo em que dá atenção
especial aos idosos, promovendo melhoria de sua qualidade de vida e
garantindo atendimento total em moradia, alimentação e saúde. A
entidade não faz discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.266/2007
Estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado com as

guardas municipais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado prestará cooperação para orientar a constituição e

a manutenção de guardas municipais, nos termos desta lei.
Parágrafo único - A cooperação do Estado consistirá na prestação

de apoio técnico e na realização de investimentos que excedam as
possibilidades de mobilização de recursos dos Municípios.

Art. 2º - A guarda municipal se destina exclusivamente à proteção de
bens, serviços e instalações municipais.

Parágrafo único - Incluem-se no âmbito da proteção prestada pela
guarda municipal os servidores em atividade nos bens, serviços e
instalações municipais, bem como os seus usuários.

Art. 3º - O Estado restringirá a cooperação a que se refere o art. 1º a
Município cuja guarda municipal obedeça ao seguinte:
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I - natureza jurídica de órgão autônomo;
II - quadro de pessoal composto por servidores aprovados em

concurso público de provas;
III - direção superior exercida por servidor ocupante de cargo em

comissão de recrutamento limitado, vedada a nomeação de pessoa
aposentada;

IV - acompanhamento por Conselho Municipal de Segurança
Pública, de composição bipartite entre representantes do poder
público e da sociedade;

V - existência de um conselho gestor, com mandato certo e
recondução vedada, composto, de forma tripartite, por representantes
indicados pelo Prefeito Municipal, pelos servidores dos bens, serviços
ou instalações protegidos pela guarda, e pela sociedade;

VI - elaboração de plano quadrienal, integrado ao planejamento
municipal.

Art. 4º - No fornecimento de orientação técnica, supervisão e
recursos necessários ao funcionamento da guarda municipal, o poder
público estadual determinará exigência de contrapartida, observada a
capacidade do Município.

Art. 5º - O plano quadrienal a que se refere o inciso V do art. 3º, para
atendimento ao disposto nesta lei, deverá apresentar, no mínimo, os
seguintes elementos:

I - referência exclusiva a ações de proteção a bens, serviços e
instalações públicas do Município;

II - observância das disposições do planejamento nacional e
estadual referentes a eventual colaboração da guarda municipal com
o sistema de segurança pública;

III - levantamento detalhado dos recursos humanos, materiais
e financeiros empregados pelo órgão;

IV - dados completos e detalhados da demanda por serviços de
guarda verificada no município;

V - estudo demográfico da região, para dimensionamento e
justificação de investimentos futuros;

VI - especificação objetiva e detalhada das obrigações a cargo de
cada setor do poder público municipal e participação requerida do
Estado e da União;
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VII - procedimento de prestação de contas semestral ao conselho
gestor, com divulgação nos próprios públicos municipais e pela
internet.

Parágrafo único - Os recursos para elaboração e execução do plano
quadrienal serão previstos em dotações específicas do orçamento dos
Municípios e do orçamento do Estado.

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

Parágrafo único - O regulamento a que se refere este artigo conterá,
como anexo, minuta de ajuste com vistas a possibilitar aos Municípios
interessados a constituição de guarda municipal, com previsão, no
mínimo, dos seguintes itens:

I - comprovação das exigências mencionadas no art. 3º desta lei;
II - demonstrativo de vigência do plano quadrienal;
III - cópia das normas municipais sobre o assunto;
IV - cópia das atas de instalação e regular funcionamento do

conselho gestor;
V - cópia da prestação de contas;
VI - previsão de contrapartida e de condições logísticas do Município

para atendimento das necessidades da guarda municipal;
VII - penalidades e vedações.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2007.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A proposição ora apresentada é fruto de nossa

preocupação com o aprimoramento dos meios estatais de
fornecimento de segurança à sociedade. Não se pode desconhecer a
necessidade de se estabelecer no País um sistema de defesa social
capaz de integrar tanto federativa quanto intersetorialmente as
diversas ações que concorrem para o sucesso dessa política pública.

O projeto busca interação aperfeiçoada entre Estado e Municípios
nesse campo, na medida em que condiciona essa relação, inclusive o
repasse de recursos estaduais, a determinados comportamentos que
deverão ser assumidos pelos entes locais, os quais contribuirão para
dar uma face sistêmica, com potencial de mais eficiência, à defesa
social empreendida em nosso Estado.



736

Estruturamos a proposição observando tanto as balizas jurídicas
quanto as materiais que envolvem a política pública de defesa social.
A matéria está inserida na órbita do Estado, seja em seu conteúdo
formal, que incide sobre o direito financeiro, objeto do art. 24, I, da
Constituição da República, já que apresenta norma reguladora de
transferência intergovernamental; seja em seu objetivo último, o
aperfeiçoamento da segurança pública mediante o apoio a uma lógica
sistêmica de estruturação das guardas municipais.

Observe-se que o escopo da proposição não invade seara
municipal, mas restringe-se às ações do Estado membro, na medida
em que condiciona somente o seu agir. Pode o Estado ter reguladas
por lei as hipóteses e as condições para transferência
intergovernamental destinada a apoio às guardas municipais.

A proposição é, também, lícita à iniciativa parlamentar, já que não se
encontra entre as exceções expressas, designadas no art. 66, III, da
Constituição Estadual.

Note-se que o projeto está organizado de maneira a atingir seus
objetivos. No art. 1º, estabelece-se o compromisso do Estado com as
guardas municipais, cujo campo de abrangência está delimitado no
art. 2º, especificando o disposto no § 8º do arts. 144 da Constituição
da República e 138 da Constituição do Estado.

No art. 3º, encontra-se o núcleo principal do projeto, pois nele estão
elencados os requisitos exigíveis dos Municípios pretendentes à
percepção de recursos estaduais para a constituição e manutenção de
suas guardas municipais. Impõe-se, nesses casos, que a guarda
municipal possua natureza jurídica de órgão autônomo, com quadro
de servidores aprovados em concurso público e direção superior
exercida por servidor ocupante de cargo em comissão de
recrutamento limitado, o qual não poderá ser aposentado.

Espera-se, com isso, estimular a implementação de guardas
municipais com estruturas profissionalizadas e autônomas, aptas,
portanto, ao exercício de suas funções. Além disso, a guarda
municipal deverá ser acompanhada por conselho municipal de
segurança pública, que será criado pelo Município interessado, assim
como por um conselho gestor, ambos com participação da sociedade
em sua composição.
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Enfim, será exigida a elaboração de plano quadrienal, integrado ao
planejamento municipal, que, nos termos do art. 5º da proposição,
deverá apresentar pelo menos o conjunto de ações de proteção a
bens, serviços e instalações públicas do Município a ser empreendido;
o cumprimento das disposições do planejamento nacional e estadual
referentes a eventual colaboração da guarda municipal com o sistema
de segurança pública; levantamento detalhado dos recursos a serem
empregados pelo órgão; além de dados acerca da demanda por
serviços de guarda verificada no Município e da feição demográfica da
região, para dimensionamento e justificação de investimentos futuros.
Enfim, o plano deverá conter procedimento de prestação de contas
semestral ao conselho gestor, com divulgação nos próprios públicos
municipais e pela internet, a fim de garantir a sua ampla publicidade.

Em atendimento aos princípios da moralidade e da eficiência, a
norma pretendida impõe a necessidade de contrapartida municipal ao
aporte de recursos estaduais, observando-se a capacidade do ente
local, bem como uma formalização em instrumento próprio de
comprovação das exigências supracitadas, da vigência do plano
quadrienal, e cópias das normas municipais sobre o assunto, das atas
de instalação e regular funcionamento do conselho gestor e da
prestação de contas, além das penalidades e vedações.

Trata-se de projeto de lei que, por seu conteúdo meritório, deve
merecer especial atenção desta Casa, razão pela qual contamos com
o apoio dos nobres colegas para sua regular tramitação e pacífica
aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Carlos Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 290/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.267/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Anjos de Deus,

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

Anjos de Deus, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2007.
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Walter Tosta
Justificação: O Instituto Educacional Anjos de Deus, com sede no

Município de Sabará, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com
sede nesse Município. Tem por finalidade promover a educação, o
ensino, os atendimentos e a defesa dos direitos, das crianças e
adolescentes, com programas de alimentação, educação, esportes e
lazer, saúde, cultura e cursos de qualificação profissional em
atendimento aos adolescentes, jovens e suas famílias, priorizando
sempre a assistência social. No momento em que vivenciamos
atrocidades, violência contra a criança e o adolescente, é mais que
oportuno se declare de utilidade pública estadual essa entidade que
se nos apresenta, como defensora desse aviltado segmento de nossa
sociedade.

- 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 1.268/2007
Obriga a Rede Estadual de Ensino a fornecer merenda diferenciada

para estudante diabético.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Rede Estadual de Ensino obrigada a fornecer

merenda diferenciada para estudante clinicamente considerado
diabético.

Parágrafo único - A condição de diabético deverá ser informada à
Diretoria da Escola de lotação do aluno, pelo aluno ou responsável,
mediante laudo médico competente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: O projeto de lei em causa tem por objetivo fazer com

que a rede pública estadual de ensino distribua a merenda escolar
diferenciada para os alunos considerados clinicamente diabéticos.
Hoje todos sabemos que, embora haja uma preocupação
generalizada dos nutricionistas que militam na área da rede pública de
ensino, no que tange à qualidade da merenda escolar, porém,
também sabemos que não há preocupação com alunos considerados



739

diabéticos. Temos relatos de mães de alunos que, em ambientes de
festa escolar ou mesmo no dia-a-dia, são compelidos a lanchar
alimentos ricos em açúcares, o que acaba por prejudicar sua saúde. A
questão da diabetes, hoje, ocorre cada vez mais precocemente e,
existem muitos jovens fazendo uso de insulina. É a diabetes uma
questão de saúde pública, não podemos nem devemos nos descuidar.
Peço, pois, apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 58/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 707/2007, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social com vistas à
instalação de postos de identificação para emissão de carteiras de
identidade e atestado de bons antecedentes em Contagem,
preferencialmente no Centro Social Urbano do Eldorado, no Centro
Social Urbano do Bairro Amazonas e junto à unidade do Ciretran, na
Ressaca. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 708/2007, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja
encaminhado pedido de esclarecimento à Copasa, por meio das
indagações que apresenta, sobre matéria publicitária veiculada em
31/5/2007 pela Prefeitura Municipal de Contagem, em que essa
Prefeitura anuncia autorização para implantação de redes de esgoto
nos Bairros Tupã, Darcy Ribeiro e Icaivera. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 709/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita seja formulado voto de congratulações
com a Faculdade Milton Campos por ter sido o curso de
Administração da referida Faculdade conceituado com "A" pelo
Enade. (- À Comissão de Educação.)

Nº 710/2007, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
em que solicita seja encaminhada cópia das notas taquigráficas de
reunião realizada em Curvelo, em 30/5/2007, ao Ministério da
Integração Nacional, aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, à
Codevasf, ao Ibama, à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de
Agricultura, para conhecimento e providências.

Nº 711/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos Srs. Marcus Pestana, Secretário de
Estado de Saúde, e Filomeno Afonso Figueiredo, Prefeito Municipal
de Guaraciama, pelo lançamento do Programa Sanitário Portal do
Norte para o transporte de pacientes do Consórcio de Saúde Portal do
Norte.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais e de Transporte e dos Deputados Elmiro
Nascimento e Gustavo Corrêa.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho - Deputado Doutor Viana, Presidente
em exercício, Vice-Presidente que muito honra esta Casa com a sua
presença; Deputada Gláucia Brandão, Exma. Secretária; colegas
presentes e todos aqueles que nos acompanham, boa tarde. Venho a
esta tribuna para tratar de um assunto. Deputado Antônio Genaro, que
Deus continue iluminando a sua carreira política e de fé. Receba
também o abraço carinhoso de todos nós. Sr. Presidente, um dos
assuntos mais importantes que esta Casa tem discutido e que
discutiu, exaustivamente, na legislatura passada é a questão das
regiões metropolitanas. Minas Gerais tem duas regiões
metropolitanas: a região de Ipatinga, no Vale do Aço, e a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Essas duas regiões respondem por
quase 40% do Produto Interno Bruto que Minas produz e por quase
40% da população do Estado. Em cima disso, não dá para falar-se em
solução, em desenvolvimento dos grandes problemas mineiros e em
um outro estágio de Minas Gerais sem que passe pela solução da
organização da Assembléia Metropolitana. Realizamos inúmeros
debates, inúmeros seminários, diria que foi uma conquista coletiva do
Legislativo mineiro. Aliás, o que cabe ao Legislativo, o que é tarefa do
Legislativo - legislar -, muitas vezes, quando ele o faz, isso passa
despercebido porque o Legislativo ficou muito tolhido das suas
atribuições e competências. Mas essa é uma competência do
Legislativo. Elaboramos aqui, junto com o Prefeito de Vespasiano
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hoje, então Deputado Francisco Simões, e nós dois entramos com as
emendas constitucionais, que nos deram a possibilidade de fazer as
leis complementares, cuja relatora foi a nossa querida Deputada
Cecília Ferramenta. Demos a Minas e ao País, Deputado Getúlio
Neiva, a legislação mais moderna que existe hoje, eu diria, uma das
mais modernas do mundo. A nossa legislação está sendo modelo
para os países do Terceiro Mundo e também inspiração para os
países do Primeiro Mundo. Pela primeira vez na história há uma
organização da região metropolitana para gerir não só os problemas,
mas, acima de tudo, encontrar as soluções e os caminhos para as
regiões metropolitanas. A sociedade civil será parte integrante do
poder metropolitano, atendendo, inclusive, à nova Lei das Cidades,
que prevê isso, que prevê a modernidade do mundo, a verdadeira
modernidade, que é a participação democrática dos cidadãos e das
cidadãs em todos os sentidos da sua vida. Hoje não se concebe uma
administração pública eficiente, moderna e eficaz sem a efetiva
participação de seus cidadãos na discussão dos problemas e na
busca de soluções. Aprovamos a legislação na legislatura passada.
Precisamos dar corpo à nova assembléia metropolitana.
Requalificamos a participação do Estado, atendendo a uma norma
constitucional. Sem a decisiva participação do Estado, não há que
falar em região metropolitana. Isso está previsto na Constituição. O
Estado é o ente preponderante na organização e na condução da
assembléia metropolitana. Requalificamos a participação dos
Municípios. Nenhum foi excluído. No Brasil há essa mania, muitas
pessoas lêem jornais, mas apenas os títulos das matérias, sem ler o
conteúdo. Nem sempre o título traduz o que está no corpo da matéria.
Muitos disseram que a lei inibia ou tirava a participação dos
Municípios. Em momento algum. Temos a grande assembléia, a
participação das Câmaras dos Vereadores, do Legislativo, da
sociedade civil organizada por meio de suas entidades sindicais,
culturais, comunitárias, o conselho deliberativo - órgão enxuto, com a
participação de todos os níveis de poder: Estado, Legislativos
municipais, Prefeituras -, a Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, órgão técnico, e o Plano Diretor de Desenvolvimento
Metropolitano. No mês passado, explicamos ao Vice-Governador a
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necessidade de urgência na continuação desse trabalho a fim de dar
corpo a essa nova legislatura para que funcionasse e trouxesse os
frutos exigidos pela sociedade. Ontem o “Minas Gerais” trouxe um
decreto do Governador estipulando que, nos dias 21 e 22 de agosto,
realizaremos a 1ª Conferência Metropolitana. Nela vamos discutir
como será a Agência de Desenvolvimento Metropolitano. Uma
fundação? Uma empresa pública? Uma autarquia? Isso será decidido
na conferência metropolitana. Atendendo ao que está nas leis
complementares, na nova organização metropolitana, temos a
sociedade civil, as entidades sindicais, as entidades produtoras e
associações comunitárias. O governo está cumprindo a parte que lhe
cabe, por meio da Sedru, que está funcionando. Tivemos várias
reuniões na Sedru, e ainda hoje estarei com a Secretária Coeli para
discutir sobre a conferência.

Estou aqui para reconhecer que o governo está cumprindo sua parte
e para dizer que é fundamental a mobilização de toda a sociedade,
seja aqui, seja no Vale do Aço, para que possamos dar corpo. É
fundamental a participação desta Casa. Há 20 anos choramos os
problemas metropolitanos em Minas Gerais. Nenhum Prefeito,
nenhum Governador irá resolver o problema metropolitano. É
necessário o esforço conjunto de todas as forças políticas e sociais
para que possamos discutir os problemas, encontrar as soluções e
partir para os caminhos da solução, a fim de que possamos apontar
para um desenvolvimento comum, integrado, a fim de que possamos
utilizar os recursos públicos de tal forma que não fiquem dispersos.
Uma cidade planeja um crescimento para um lado; outra planeja para
o outro. Precisamos integrar, respeitando a autonomia municipal e
buscando grandes soluções.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - É uma alegria imensa
ouvi-lo e saber de sua preocupação com as regiões metropolitanas do
nosso Estado, que têm crescido desordenadamente, o que nos tem
preocupado. É importante que esse grande Deputado se preocupe
com o crescimento desordenado dos Municípios. Cada vez mais, há
êxodo rural e a população migra para as imediações do pólo da região
metropolitana. Deve-se desenvolver um plano para o pólo da região
metropolitana e outro para os Municípios que estão ao seu redor.
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Assim, haverá um desenvolvimento realmente integrado.
Temos percebido o esforço do nosso Governador para organizar

esse trabalho para a região metropolitana. No próximo dia 20, haverá
uma audiência pública nesta Casa, para a qual convido todos. Nesta
audiência, trataremos do diagnóstico da Região Metropolitana do Vale
do Aço, para a qual será apresentado um plano de trabalho pela
Secretaria de Estado.

Portanto, estamos empenhados e parabenizamos V. Exa. por
participar dessa luta. E que possamos desenvolver, além desse
projeto para o núcleo, também um projeto para as cidades que ficam
ao redor dos Municípios maiores. Acredito que, futuramente, haverá
um fundo que proporcione crescimento real e integrado a que fazem
jus as regiões metropolitanas. Não adianta que um só Município tenha
muito, enquanto os outros que estão ao seu redor passem dificuldade.
A população não pode organizar-se com esse crescimento
desordenado. Mas, graças a Deus, o governo do Estado tem
demonstrado preocupação, e tem agido. Parabéns ao governo e aos
Deputados que têm-se empenhado, como V. Exa.

O Deputado Roberto Carvalho - Obrigado. A região do Vale do Aço
está muito bem representada nesta Casa pelas Deputadas Rosângela
Reis e Cecília Ferramenta, e por outras lideranças.

A lei que aprovamos prevê a constituição de um fundo de
desenvolvimento metropolitano. Discutimos com o governo federal
que ele nos ajudaria no que diz respeito às obras de interesse do
conjunto dos Municípios.

A Deputada Cecília Ferramenta (em aparte) - É com muita alegria
que o parabenizo, lembrando que a lei da criação da Região
Metropolitana do Vale do Aço data da época em que o Deputado Ivo
José estava nesta Casa e o meu querido esposo, Chico Ferramenta,
era Prefeito de Ipatinga. Em um trabalho de esforço conjunto, criou-se
a Região Metropolitana do Vale do Aço. Tratou-se de uma ação
política importante no momento, à qual devemos dar continuação
agora. V. Exa., como Deputado da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, poderá contribuir muito para que possamos impulsionar a
Região Metropolitana do Vale do Aço.

O Deputado Roberto Carvalho - Essa lei é tão importante que temos
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duas regiões metropolitanas. O Vale do Aço contribui
fundamentalmente para Minas Gerais, tanto econômica e social
quanto culturalmente.

Tenho certeza de que, depois dessa conferência metropolitana,
realizaremos a conferência metropolitana no Vale do Aço com todas
as entidades e todos os entes políticos e sociais, para que possamos
dar corpo a essa nova organização.

Sr. Presidente, gostaria de deixar aqui, não só o meu abraço, mas o
de todos os Deputados, e também os parabéns à nova Diretoria da
Grambel, que tomará posse às 15 horas. Considero fundamental que
a Grambel volte toda a sua energia para fazer com que essa nova
assembléia metropolitana comece a funcionar. Tenho certeza de que
isso acontecerá.

Hoje os Prefeitos e a sociedade civil estão empenhados na defesa
dos interesses metropolitanos. Esta Casa, como nunca faltou a essa
questão, estará unida não apenas na defesa dos interesses
metropolitanos, mas também dos de todos os Municípios do Estado.
Obrigado.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, visitantes nas
galerias. Hoje ocupo a tribuna desta Casa para lembrar de um
momento histórico que marcou Minas Gerais. Há dez anos, nesta
mesma data, ou seja, no dia 13/6/97, as praças da PMMG descobriam
o caminho para a liberdade. Foi nessa data que os bravos Soldados
da milícia de Tiradentes experimentaram, pela primeira vez, o
verdadeiro sabor de ser cidadão.

A população mineira e brasileira pela primeira vez assistia a
Soldados caminharem pelas ruas da Capital manifestando um dos
direitos mais sagrados de nossa Carta Maior: a liberdade de
expressão. Foi um susto, não apenas para população de maneira
geral, mas também para toda a mídia, que não entendia como aquilo
havia acontecido. Por que militares, que há dezenas de anos eram
submetidos a tanta disciplina e hierarquia, tinham ganhado as ruas de
Belo Horizonte?
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O sentimento era um só e o mais sagrado que um cidadão pode ter.
Para nós, era como se fosse um movimento cívico, há muito tempo
reclamado, sufocado, escondido de toda a sociedade. Naquela época,
não podíamos nem sequer contar com o apoio do Ministério Público,
com as Comissões de Direitos Humanos, pois ninguém nos enxergava
atrás dos muros dos quartéis.

Foi, para nós, a caminhada mais esperada de todas as nossas
vidas. Tenho ainda guardadas em minha memória cenas que ficaram
marcadas para o resto de minha vida. Lembro-me de um companheiro
reformado, de cabelos já grisalhos, concedendo uma entrevista, e ele
dizia: “Eles não poderiam ter feito isso com a gente. Eles abusaram, e
muito, de todos nós”.

Houve vários momentos em que viramos as costas para o palácio do
governo, mas também tivemos momentos de oração.

Muitos, até hoje, chamam nossa passeata cívica de greve. Não
admito isso e nunca vou admitir. Não fizemos greve; nós fizemos um
movimento reivindicatório, no qual, na verdade, o que menos contava
para todos nós era a questão salarial. Faço este registro para que
fique gravado nos anais deste Parlamento: o que nos levou para as
ruas não foi o aumento concedido apenas para os Oficiais e não para
as praças, mas, sim, o sofrimento, as perseguições, a dor psicológica,
a pressão exercida a ferro e fogo sob a égide do famigerado
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar - RDPM.

Tenho comigo todas as publicações de jornais da época sobre os
acontecimentos e em momento algum percebi o registro de forma
mais profunda sobre o movimento reivindicatório das praças. Nesse
contexto, abro aqui apenas parênteses para um trecho publicado no
jornal “Diário da Tarde”, em que o articulista disse: “Os aplausos
deixam claro que a população prefere uma polícia insurreta a uma
polícia obediente, mas corrupta”.

Após nosso movimento, vieram as eleições de 1998 e, em
conseqüência, foram eleitos três Deputados oriundos de nossa classe.
A partir daí, nossa história começou a ser contada de maneira
diferente.

Em 1999, teve início nosso primeiro mandato na Assembléia de
Minas, e, com ele, vieram as transformações tão esperadas e
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sonhadas por toda a classe. Já no quarto mês de mandato, no dia
2/6/99, aprovávamos a Emenda à Constituição nº 39, que separou o
Corpo de Bombeiros Militar da PMMG. Com a separação, veio
também a anistia para 186 praças que foram expulsas por terem
participado do movimento reivindicatório de 1997. Todas foram
reincluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar.

Em 2000, sentamo-nos à mesa com o governo Itamar Franco, para
uma negociação salarial, resultando em um acordo de reajuste
histórico de 62% para todos os servidores da Polícia Militar, da Polícia
Civil, do Corpo de Bombeiros e dos Agentes de Segurança
Penitenciários.

Em 2001, conseguimos a segunda vitória para toda a classe. Foi
aprovado um projeto de minha autoria, transformado na Lei nº 13.962,
que garantiu às pensionistas dos militares estaduais o direito ao
recebimento integral dos vencimentos como pensão.

Em 2002, encerrávamos o capítulo mais triste de nossa história: com
a sanção da Lei nº 14.310, de junho de 2002, enterramos o
famigerado RDPM, conhecido como o “AI-5 dos Quartéis”, em uma
referência ao instrumento mais perverso usado no regime militar.
Consideramos que foi a partir daí que fomos inseridos na Constituição
Cidadã do Dr. Ulysses Guimarães. Entrou em vigor um código de ética
mais humano, que respeita direitos e garantias fundamentais dos
militares, em sintonia com a Constituição Estadual, e serve de
exemplo para o País.

Ainda em 2002, aprovamos a Lei Complementar nº 62, também de
minha autoria, que devolveu o emprego a 600 policiais militares que
haviam sido retirados da fase do concurso por não possuírem o 2º
grau completo, tendo a PM mudado a regra do edital de convocação
com o concurso já em andamento, o que não poderia ter ocorrido. O
erro foi corrigido com a referida lei.

Em 2003, com muito trabalho e perseverança, aprovamos uma lei
muito importante: a Emenda à Constituição nº 59, que devolveu aos
militares estaduais o direito a receber o adicional trintenário.

Em 2004, mais uma grande conquista para a nossa classe: a Lei
Complementar nº 74 garantiu o direito à promoção aos Soldados e
Cabos, ao completarem 10 anos na graduação, o que, em toda a
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história das corporações militares de Minas, nunca havia sido
permitido. No dia 2 de abril daquele ano, o Governador assinou, de
uma única vez, a promoção a graduação a Cabo de quase 8 mil
militares.

Em 2005, foi a vez da Polícia Civil de Minas Gerais comemorar: com
a entrada em vigor da Lei Complementar nº 84, cerca de 3 mil agentes
foram promovidos, de uma única vez, à classe superior, fato inédito na
história da corporação. Nessa mesma lei, 793 Carcereiros foram
promovidos ao cargo de Agente de Polícia. Nesse mesmo ato, por
meio de uma emenda de minha autoria, acabamos com o chamado
quadro suplementar da Polícia Civil, trazendo uma enorme
oxigenação para toda a instituição.

No início de 2006, aprovamos o chamado abono-fardamento, por
intermédio da Lei nº 17.075, que acabou com as dificuldades dos
militares para adquirir seu fardamento, sendo o benefício estendido
aos Agentes de Segurança Penitenciários e policiais civis de Minas
Gerais.

Em dezembro de 2006, aprovamos uma lei muito importante para
todos os militares de Minas Gerais: a Lei Complementar nº 95, que
entrou em vigor em 18/4/2007.

Obtivemos o seguinte avanço com essa lei: os Sargentos, que
estavam levando cerca de 10, 11 e 12 anos para serem promovidos
de 3º-Sargento para 2º-Sargento, vão, agora, levar de 5 a 7 anos, no
máximo. Outro ponto importante foi a enorme abertura das promoções
dos Cabos com mais de dez anos na graduação. Só neste ano de
2007 foram chamados 961 Cabos na PM e, para o ano que vem,
1.100 Cabos deverão ser convocados para fazer o curso de Sargento.
As vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais aumentaram de 60
para 120 por ano. Ainda nessa lei, foi aprovada uma emenda de
minha autoria, que permitiu que os militares dispensados
definitivamente pela Junta Central de Saúde pudessem ser
promovidos e fazer cursos.

Não poderia deixar de destacar que a Lei Complementar nº 95 foi
também o último passo para fazer justiça, definitivamente, aos
verdadeiros heróis de 1997. À época da discussão do projeto, levei
pessoalmente ao Governador a necessidade de resolvermos a
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questão da contagem de tempo de 186 praças que foram expulsos em
virtude do movimento. Ele acatou minha reivindicação e apresentou
uma emenda nesse sentido que, aprovada, assegurou a esses bravos
homens e mulheres que foram excluídos da Polícia Militar e incluídos
nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, o período compreendido
entre a data da exclusão da PM e a data da inclusão no Corpo de
Bombeiros Militar, como tempo de efetivo serviço para todos os
efeitos, até transferência para a inatividade, disponibilidade e
percepção de gratificações e vantagens decorrentes da graduação.
Assim, com extrema justiça, cicatrizamos as feridas que ainda
restavam.

Quem de nós, há dez anos, imaginava ver os servidores da
segurança pública participando, entre outras coisas, de negociação
salarial com um governo? Isso, antes, era feito apenas pelos
Comandantes e chefes das corporações. A conquista da
representação política nos deu vez e voz e fortaleceu também as
entidades representativas da classe.

Hoje, 13/6/2007, está na pauta para ser votada em 1º turno a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de minha autoria, que
garante ao policial civil o direito à aposentadoria aos 30 anos de
serviço, direito este sonhado e esperado há muito tempo pelos
servidores e que, com o apoio desta Casa Legislativa, vamos
conquistar, como fruto de muito trabalho e empenho.

Prezados senhores e senhoras, diante de tudo que acabo de narrar,
é impossível não concluir que a força da mobilização de classe, aliada
à consciência política despertada em 1997, fez com que
alcançássemos a representação política. Como fruto, muitos avanços
não ocorridos em mais de 220 anos de existência das instituições
foram conseguidos em 8 anos de mandato. Todas as conquistas
citadas são históricas e mudaram para sempre o destino da
segurança pública em Minas.

Agradeço a todos aqueles que acreditaram em mim, desde o dia
13/6/97, quando, junto com outros companheiros, liderei o nosso
movimento cívico e que, desde então, vêm renovando essa confiança
nas urnas. Sei que já avançamos muito, mas muito ainda tem para ser
feito. Renovo o meu compromisso de continuar trabalhando e lutando
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por mais conquistas para essa classe, que durante tanto tempo ficou
oprimida e calada.

Parabéns a todos os companheiros que, lutando juntos,
possibilitaram que hoje tivéssemos tanto a comemorar. Tenho certeza
de que as lembranças do dia 13/6/97 permanecem vivas na cabeça de
cada um que viu e viveu aquele momento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ilustre Deputado
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, que hoje preside esta reunião, não
poderia deixar de falar sobre a importância que esta Casa, que este
Parlamento teve em todos os momentos, desde as primeiras
manifestações do dia 13/6/97.

Quero fazer registro especial à Assembléia Legislativa de Minas por
tudo aquilo que tem feito, pela contribuição de cada Deputado e
Deputada, ao ajudar-nos a escrever mais este capítulo da história de
Minas Gerais.

Estou certo de que, se não fosse a contribuição de cada Deputado
deste Parlamento, não estaríamos aqui, hoje, contabilizando e
comemorando, com tanta satisfação e alegria, os 10 anos do
Movimento Cívico.

Sei que, neste momento, nossa classe tem nova reivindicação.
Temos feito tudo o que está ao nosso alcance. No que se refere ao
que poderá ser feito futuramente, lembro que estaremos aqui, de
prontidão, vigilantes, de pé e às ordens, para dizer aos companheiros
que estaremos firmes nessa luta. A nossa luta continua porque a
conquista do direito é uma luta constante.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, registro um
agradecimento especial ao Poder Legislativo de Minas Gerais por nos
ter propiciado isso, por ter aberto suas portas num momento tão
delicado para Minas Gerais, ou seja, durante o movimento das praças
da Polícia Militar de Minas Gerais, ocorrido em 1997. Portanto, Sr.
Presidente, fica aqui registrado o nosso humilde muito-obrigado aos
Deputados e às Deputadas desta Casa.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quis voltar a esta tribuna para tratar
novamente do tema da reforma política. Antes, porém, pretendo falar
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de algumas boas notícias que recebemos hoje.
De acordo com a primeira, o PIB do primeiro trimestre deste ano

representou um acréscimo de mais de 4% em relação ao mesmo
período do ano passado, demonstrando, assim, a vitalidade do novo
momento por que passa a economia do Brasil. Ressalto que isso já
está acontecendo antes de as medidas previstas no Programa de
Aceleração de Crescimento - PAC - estarem plenamente em vigor.
Esse fato, portanto, demonstra que o governo Lula está no caminho
certo. Sabemos que, no segundo mandato, a linha de um crescimento
econômico mais ousado, com distribuição de renda e inclusão social,
é fundamental.

Conforme a segunda, o processo de negociação do governo de
Minas Gerais com o governo federal está indo muito bem. Assim
sendo, sem atropelar a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Minas
Gerais poderá aumentar sua capacidade de endividamento, podendo
conseguir aproximadamente R$3.000.000.000,00 para serem
investidos nos próximos quatro anos. Esse fato demonstra o carinho e
o respeito que o Presidente Lula tem por nosso Estado, bem como a
maneira republicana com que trata os Governadores.

Consoante a terceira, ontem e durante a semana, o Ministro da
Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, percorreu várias cidades
situadas à beira do Rio São Francisco, para conhecê-las e, sobretudo,
projetar a liberação de recursos para obras de revitalização do referido
rio.

Esse é um ponto importante, visto que se está saindo da falsa
polêmica: revitalização ou transposição. A revitalização do Rio São
Francisco é necessária, e o governo Lula já a está promovendo com a
liberação de verbas para vários Municípios. Ontem, o Ministro Geddel
anunciou as do Alto São Francisco. Então, essas são as boas notícias
do governo Lula para Minas Gerais.

Para que não falem que eu só estou trazendo boas notícias do
governo Lula, vou também trazer uma notícia do Governador Aécio.
Ontem, o Governador Aécio inaugurou uma central de gerenciamento
de resíduos - o Centro Mineiro de Referência em Resíduos -, na
antiga Casa do Rádio, um galpão localizado no Bairro Esplanada,
próximo à Pompéia, bairro onde nasci, que se tornará um grande
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espaço e referência para atividades que apontem para a reciclagem e
a reutilização de materiais em um tratamento ambientalmente mais
adequado aos resíduos sólidos. Anunciou ainda o encaminhamento
de um projeto de lei que cria a política estadual de resíduos sólidos.

Quero fazer esse registro porque, muitas vezes, a Assembléia
Legislativa realiza seminários e audiências públicas e o cidadão
costuma perguntar por que fazer tantas audiências públicas e
seminários legislativos. E aqui quero recuperar a história. Em 2003, a
Comissão de Participação Popular sediou aqui, na Assembléia, uma
edição do Festival Nacional Lixo e Cidadania.

Naquele momento, o Movimento dos Catadores de Materiais
Recicláveis já sugeriu alterações no processo que a Feam
desenvolvia em relação à regularização dos lixões, com sua extinção
nos Municípios. Em 2004, tivemos a oportunidade de fazer o debate
na Assembléia. Em 2005, por iniciativa minha e do então Deputado
Laudelino Augusto, do PT, realizamos o seminário legislativo “Lixo e
cidadania”. Foi um seminário que realizou 11 audiências
regionalizadas e 411 deliberações.

Uma das deliberações mais importantes do seminário “Lixo e
cidadania” era reivindicar do Estado um projeto que estabelecesse a
política estadual de resíduo sólido em Minas Gerais. Neste ano, a
Comissão de Participação Popular, em conjunto com a Comissão de
Meio Ambiente, realizou uma audiência pública cobrando do Estado a
remessa desse projeto de lei à Assembléia.

Ontem, o Governador anunciou que, depois de um processo de
amplo diálogo com várias entidades da sociedade civil, o projeto será
encaminhado. Esse processo tratará da responsabilidade
compartilhada entre fabricantes, distribuidores, comerciantes, poder
público e consumidores, todos que integram essa cadeia de produção,
tratamento e destinação de resíduos sólidos.

Eu, que milito na área social e acompanhei desde o início o trabalho
da Asmare em Belo Horizonte, fico atento particularmente à questão
de inclusão dos catadores de materiais recicláveis no processo de
extinção dos lixões em Minas Gerais.

Nosso Estado tem 511 lixões. Precisamos extingui-los. Aquelas
pessoas que hoje vivem indignamente nesses espaços devem ser
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incorporadas em alternativas cooperadas, solidárias de geração de
trabalho e renda, colaborando para a coleta seletiva nos Municípios.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
André Quintão. Quero parabenizá-lo por trazer esse tema tão
importante para nossa Assembléia. Discutir a extinção dos lixões e
uma política inteligente e moderna para acabar com a contaminação
ambiental é muito importante, ainda mais no mês em que
comemoramos o Dia Mundial de Proteção ao Meio Ambiente.

Caro colega André Quintão, quero aproveitar a fala de V. Exa. para
pedir o apoio da Casa a fim de fazermos uma moção de apoio à
família de um garoto de 10 anos, barbaramente assassinado em
Montes Claros, o Sidney Júnior. Seu corpo havia desaparecido no dia
7 de junho e foi encontrado ontem.

Hoje, em Montes Claros, às 19 horas, haverá uma manifestação da
sociedade civil contra a violência. Esse é o quadragésimo assassinato
que ocorre em Montes Claros.

Então, é preciso que as forças de segurança deste Estado olhem
com atenção para Montes Claros, porque o que existe lá é um total
abandono. Esse crime bárbaro chocou toda a nossa comunidade.
Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado André Quintão - Deputado Ruy Muniz, V. Exa. fez um
aparte importante. Também me solidarizo com a família do Sidney e
com todos os seus parentes e amigos. Foi, de fato, um crime bárbaro,
pois esse menino teve os olhos arrancados, possivelmente violência
sexual foi cometida contra ele antes desse crime bárbaro. Com
certeza, a preocupação de V. Exa. em promover uma política de
segurança pública adequada na querida Montes Claros também é
uma preocupação de todos nós.

Eu é que parabenizo V. Exa. Foi uma honra ter-lhe concedido
aparte.

Sr. Presidente, gostaria de voltar ao assunto que abordei ontem na
tribuna, ainda que rapidamente.

Primeiramente e de maneira muito objetiva, gostaria de dizer que
não concordo com o nosso sistema eleitoral atual, por se tratar de
uma disputa em que predomina o poder econômico e uma disputa em
que candidatos do mesmo partido disputam entre si, às vezes até nas
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mesmas bases eleitorais. É um sistema muito personalizado, que
enfraquece os partidos políticos, por isso espero que o Congresso
Nacional aprove uma reforma política de fato.

Segundo, defendo a votação em lista, mas não a lista fechada, a
lista flexível. Existe uma diferença nisso. Isso porque a lista fechada
pode inibir o surgimento de novas lideranças, principalmente se
houver reserva de mercado para candidato eleito em 2006. Vai ser um
absurdo, pois, assim sendo, estaremos garantindo a reeleição de
Deputados para 2010. É uma afronta à democracia. Além disso, isso
irá gerar uma acomodação nos Parlamentos. O parlamentar, em vez
de trabalhar para a sociedade, principalmente aqueles que têm o
controle de máquina partidária, ou de tendência partidária, vão
trabalhar para dentro do partido político, e não para a sociedade, que
é a razão da existência dos partidos políticos. Vai ser um clube de
amigos dentro dos partidos, e a sociedade ficará do lado de fora
assistindo a tudo isso. Sou uma pessoa partidária, formado na vida
partidária e teoricamente vinculado a uma linha política. Desde jovem,
considero o partido intelectual orgânico da sociedade. Nutri minha
formação no pensador italiano Gramsci, que considero um dos mais
brilhantes da esquerda mundial.

Não podemos sufocar a sociedade nem querer que ela seja
obrigada a votar numa lista preordenada por caciques partidários.
Essa história de que delegado é que vale é mentira de quem não sabe
o que é um delegado de partido: filiação em massa, carregamento em
Kombi. É assim que isso funciona em todos os partidos. Então,
considero a lista flexível mais adequada do que a lista fechada
porque, além de se valorizar o partido, também existe o chamado
financiamento público. Sem lista não há como fazer financiamento
público. O partido é valorizado, a pessoa vota no partido, mas tem o
livre direito de reordenar a lista. Ela pode, por exemplo, votar no PT
por considerá-lo o melhor partido, além de poder escolher um
candidato do PT. Nada mais é do que uma combinação entre a ordem
do partido e a ordem da sociedade, e, dessa combinação, sairá um
resultado mais legítimo.

Concluindo, a posição que defendo é votação em lista flexível, e não
fechada.
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O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-
lo pela sua fala e dizer que a sociedade deve ser ouvida nessa
discussão política, já que estamos aqui porque o povo nos elegeu.
Então, a renovação desta Casa e do Congresso Nacional cabe à
sociedade.

Com a lista fechada, estaremos tirando da sociedade o direito de
renovar as suas lideranças, de não estar satisfeita com o desempenho
do seu candidato e poder trocá-lo na próxima eleição. É por isso que
cabe à sociedade esse direito. Não podemos colocar esse assunto em
votação antes de discutirmos com a sociedade organizada. Nenhum
atitude pode ser imposta para que a sociedade depois pague o preço
da imposição na hora de renovar o nosso Congresso e as nossas
Assembléias. Então, o poder é do povo, e cabe a este escolher. Se
houver uma lista flexível, vamos discutir o assunto com a sociedade.
Nós, os políticos, não podemos tomar uma posição, colocar a
proposta em votação no Congresso Nacional e esquecer que, por trás
dos nossos votos e mandatos, existe toda uma sociedade. Muito
obrigado pelo aparte.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Doutor Rinaldo. É
exatamente isso, ou seja, não podemos subtrair a vontade do eleitor.
Devemos fortalecer os partidos. Até admito a lista flexível, não a
fechada, para que o eleitor possa votar e escolher. E o pior: se o
Congresso vota lista com privilégios e cadeira garantida para 2010,
está desmoralizando o sistema. Fico à vontade para falar. Por esse
critério, em 2010 eu estaria novamente aqui na Assembléia
Legislativa. Acho errado um Vereador do interior, uma liderança
jovem, pessoas que também têm o direito de chegar aqui
apresentarem trabalho social, mas não terem delegado no partido.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Parabenizo o Deputado
pela sua fala e, analisando seu comentário, faço coro com V. Exa,
apesar de sermos de partidos diferentes. Essa votação em lista
fechada, ocorrida no Congresso, traduz a oligarquia parlamentar que
está se instalando no Brasil. Esse é o caminho da ditadura, porque a
lista fechada será comandada, na maior parte, por empresários ou
alguma liderança forte e consolidada. A lei, o Parlamento, tudo é
consenso. A filosofia é consenso da maioria, e não da minoria. Essa
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situação é lamentável. Precisamos fazer uma reforma planejada por
grupos ou partidos. Fala-se muito em reforma no Brasil, e é preciso,
sim, que seja feita através da Constituição, dos princípios que
comandam o nosso comportamento e regulam a nossa sociedade.
Mas, de repente, querem fazer tudo com lei ordinária, correndo,
afobadamente. Falta consenso até dentro do Parlamento. Resumindo,
gostaria apenas de dizer mais uma vez que essa atitude do
Congresso é leviana. Há pessoas maduras lá, mas, na verdade, a lista
fechada ficará nas mãos de poucos. Tenho muito medo porque a
maioria das pessoas que participam desse processo são ligadas a
institutos financeiros, têm sempre o interesse de reeleição. É o poder
pelo poder.

Parabéns a V. Exa.
O Deputado André Quintão - Agradeço o aparte. A lista fechada,

Deputado, é mais ou menos o seguinte: hoje, o Dunga convoca a
Seleção Brasileira para 2010 e diz que o outro pessoal pode ir
treinando, mas para a Copa de 2010 a Seleção já é essa. Se eles
votarem a lista fechada com reserva de cadeira, de acordo com a
última eleição, será assim. Isso desestimulará as lideranças
emergentes em nosso Estado e em nosso país. Muito obrigado.

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

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, meu caro colega Deputado André Quintão, demais
colegas desta Casa, público das galerias, queridos telespectadores da
TV Assembléia, também venho a esta tribuna para externar minha
opinião sobre a reforma política - são pensamentos do meu partido, o
PCdoB.

Hoje, a reforma política começa a ser votada no Congresso
Nacional, na nossa opinião o local adequado para se promover a
discussão sobre ela. Primeiramente, para quê? Para refutar algumas
opiniões, às vezes externadas, de que, por exemplo, caberia ao TSE,
por meio de suas resoluções internas, fazer a reforma política? Não. A
reforma política deve ser feita pelo Parlamento, que é o poder legítimo
para legislar sobre a matéria.

O segundo ponto fundamental, que nos preocupa neste momento, é



756

a participação popular. O Congresso promove a discussão e a
votação, mas é preciso haver participação popular. Iniciativas
importantes estão sendo tomadas pela OAB, pela CNBB, pela CUT e
pela UNE. Todavia, nobre colega André Quintão, percebo que ainda
não conseguimos levar esse debate para a sociedade civil como um
todo. Precisamos ganhar o conjunto da sociedade civil organizada
para esse debate da reforma política, que não é menor, mas sim,
fundamental e importante.

A reforma política precisa enfrentar alguns pontos essenciais e
cruciais. O primeiro ponto se refere ao financiamento das campanhas,
que, no nosso entender, é a origem e a base central dos principais
problemas de ordem política vivida pelo nosso país nos últimos anos.
Esse é o entendimento do PCdoB. Hoje temos visto que a forma de
financiamento privado das campanhas é um grande mal para este
país. Entra ano e sai ano, entra eleição e sai eleição, as campanhas
se tornam cada dia mais caras, com maiores investimentos, sem limite
de gastos.

Portanto, é importante garantirmos o financiamento público das
campanhas. Num primeiro momento, a população pode pensar: tirarão
dinheiro público para financiar político. Precisamos entender que a
democracia tem um preço, um custo. O que está ocorrendo hoje?
Quando financiam o candidato A ou B, as grandes empreiteiras e os
grandes grupos econômicos terminam interferindo, na prática, no
processo da administração pública. O que vemos são os escândalos
das Gautamas da vida. Então, é importante ter um financiamento
público transparente, para que essa disputa ocorra no mesmo pé de
igualdade entre os grandes e os pequenos. Esse é o primeiro aspecto.

Quanto ao financiamento público, entendemos que há necessidade
da lista fechada. Aí, discordarei do meu nobre colega André Quintão,
pois a bancada federal do PT tem tido esse entendimento. Na nossa
opinião, a lista fechada é um mecanismo importante e acertado. Não
há democracia sem partidos políticos. O que precisamos substituir
hoje é a presença individual, do campo pessoal e dos caciques
políticos pela dos partidos políticos. No nosso entender, é um
equívoco dizer que a lista fechada criará a figura do cacique político.
Cacique político já existe no atual sistema, na atual forma de lista
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aberta, na qual quem tem mais poder econômico e possibilidade de
realizar uma campanha acaba sempre sendo favorecido no processo
eleitoral.

Gostaria de fazer uma ponderação. A maioria dos eleitores que hoje
vota numa pessoa individualmente, ou seja, deposita seu voto na
figura do candidato, acaba favorecendo, ao final do processo, alguém
que não foi quem escolheu. O voto que dá em quem confia ajuda a
eleger quem não tem nada a ver com ele e quem nem sequer tem
compromisso com o programa partidário.

Então, você vota no cidadão X e acaba elegendo o cidadão B,
completamente diferente do que você votou, porque também faz parte
de uma lista partidária, que faz parte de uma lista aberta, que será
eleita. Mais de 60% dos eleitores, quando depositam o seu voto,
acabam elegendo um outro diferente, e isso, também, é uma distorção
no processo político. A lista fechada é uma forma mais transparente
para o eleitor saber em quem está votando, quais os componentes
totais daquela lista do primeiro ao último nome, e especialmente
sabendo que está votando em um partido que possui uma bandeira e
um programa. Isso é fundamental para que ele possa cobrar depois
desse seu representante o programa que escolheu na urna. Isso é
que garante a transparência do voto do eleitor.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Ilustre Deputado
Carlin Moura, gostaria de trazer ao debate algumas palavras na linha
do raciocínio de V. Exa. Às vezes, as pessoas confundem um pouco
quando falamos em lista partidária. Elas costumam dizer que essa
lista é fechada, tira a transparência, porque o eleitor deixa de votar no
candidato que deseja, que a presença do candidato fica em segundo
plano e que, na verdade, a figura do partido é que está sobrepujando.

É isso mesmo. O que acontece nas democracias avançadas, e até
mesmo no Brasil, é que quando alguém tem alguma reclamação, vê
algo errado acontecer, procura o Ministério Público. Não procura o
Promotor A, B ou C. Procura a instituição Ministério Público. Se você
se sente prejudicado por alguma norma ou por ato de alguém, você
vai à Justiça, você não procura o Juiz A ou B. Você procura a Justiça.
O sistema eleitoral, nas democracias avançadas, é assim. Os partidos
possuem um programa. Eu voto naquele partido porque ele possui
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idéias com as quais eu comungo. Portanto, vou votar no partido A.
Não é no Deputado A ou B. Isso é menos relevante do que as idéias
programáticas daquele partido. Eu comungo com aquelas idéias. A
figura do partido é que é institucional, como é a figura do Ministério
Público, do Poder Judiciário, do Parlamento. Uma coisa é um ato
partidário.

Na verdade, o eleitor precisa identificar as idéias que ele nutre, os
ideais que ele deseja que aconteçam e qual o partido que comunga
com os ideais que ele pretende. Aí, sim, eu voto no partido. Quem são
os representantes do partido? É uma discussão interna do partido.
São aquelas pessoas que irão defender determinadas idéias.

Portanto, nessa linha, assim como acontece nas democracias
avançadas, acho que é um avanço para o nosso sistema eleitoral a
implementação do sistema de lista partidária no País.

Agradeço o aparte a V. Exa.
O Deputado Carlin Moura - Sou eu quem agradece a V. Exa. a

importante contribuição. Sem dúvida alguma, é importante o
fortalecimento dos partidos políticos. Pode-se questionar sobre como
cada um disputará o seu espaço na lista partidária, mas cada
candidato também saberá escolher. Aquele partido que não tiver
democracia interna, que não respeitar a política da militância e dos
quadros, com o passar do tempo será extinto, será afastado da
história, pois nenhum candidato escolherá um partido que tenha dono
ou que não respeite a opinião da militância. Mais cedo ou mais tarde,
o partido que não tiver democracia interna pagará caro pelo preço da
história.

Como o nobre Deputado Lafayette de Andrada lembrou, num
período de grande estabilidade política, na Constituição de 1946,
quando tínhamos por exemplo a UDN, o PSD, o PTB, o Partido
Comunista, você não tinha sequer gabinetes individuais de
Deputados. O gabinete era o da UDN, do PTB, do PSB. Era a
bancada que respondia pelo partido, era o programa que respondia
pelo partido.

Hoje é fundamental no País fortalecermos a política partidária, para
não ser eleito um Deputado aqui hoje e, amanhã, ele estar no partido
A ou B, ou seja, mudar de partido como se muda de camisa, pois, na
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verdade, não está preocupado com os programas, nem sequer
conhece as bandeiras programáticas de seu partido. Portanto
fortalecer o partido é fundamental.

Agora, precisamos avançar mais no seguinte: a reforma política não
pode afastar-se de dois princípios constitucionais importantes. O
primeiro é o pluripartidarismo previsto na Constituição de 1988, e os
Constituintes fizeram questão, após mais de 20 anos de ditadura
militar, que ela fosse democrática e cidadã, permitindo a
representação de todas as correntes políticas na democracia
brasileira. O pluripartidarismo garante a opinião de todas as correntes
políticas - independentemente de gostarmos ou não da corrente A ou
B, elas têm o direito de ter sua representação -, portanto deve ser
preservado, e para isso não pode haver cláusula de barreira, pois ela
fere o seu princípio. Temos de saber ouvir a opinião das minorias
deste país.

O outro princípio fundamental é não permitirmos o famigerado, o
terrível voto distrital ou voto distrital misto, que, na verdade, afasta da
democracia a representação das minorias. Vamos pegar como
exemplo uma cidade que será dividida em 20 distritos. Em cada um,
disputa-se uma vaga de Deputado. Vamos supor que haja cinco
candidatos, um por cada partido, e um dos partidos no distrito tenha
conseguido a maioria dos votos, mas somente 21% dos votos válidos.
Ele será eleito o Deputado naquele distrito. E podemos chegar na
excrescência tamanha de, entre os 20 Municípios, aquele mesmo
partido, com 21% dos votos, eleger o Deputado do distrito. E podemos
ter um parlamento em que um único partido, com apenas 21% dos
votos, tenha 100% da representação parlamentar. Isso fere o princípio
e o direito das minorias, já que o voto distrital transforma a eleição que
hoje é proporcional, garantindo os direitos das minorias, em uma
eleição majoritária. E podemos acabar em uma ditadura de um partido
único, com uma pequena quantidade de votos. Não podemos permitir
isso.

Concluindo, quero dizer que este país precisa fazer a reforma
política para aprofundar a democracia, e não para restringi-la. O povo
brasileiro precisa ser chamado para opinar mais, e a nossa
Constituição já tem mecanismos que precisam sair do papel, como,
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por exemplo, o plebiscito, o referendo popular e os projetos de lei de
iniciativa popular. Isso é fundamental. Não podemos ter um país
fechado a isso.

No Brasil, no final do ano, teremos um período de vencimento das
concessões de várias redes de televisão, como, por exemplo, a da
Rede Globo, cuja concessão vencerá. O povo deveria opinar mais a
esse respeito, assim como deveria opinar sobre a concessão de
canais de televisão. Precisamos abrir o canal dessa gloriosa TV
Assembléia para a região metropolitana; precisamos garantir que a
CUT, a CNBB, o MST e a OAB tenham um canal de televisão, uma TV
aberta, pois essa é uma forma de democratização dos meios de
comunicação. E o povo tem de ser consultado, por meio de referendo
ou plebiscito, pois essa é uma forma de democratizar este país, que
precisa urgentemente de um choque de democracia, com o
aprofundamento de suas instituições democráticas e o fortalecimento
de seus partidos políticos. Agradeço a atenção do Sr. Presidente e de
todos.

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

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados. A vida cria, em todos nós, alguns hábitos. Algumas vezes,
bons hábitos. Confesso aos senhores e às senhoras que tenho quase
um hábito, um compromisso: três dias por semana faço a leitura de
algumas colunas de jornais de Minas Gerais. Considero quase que um
encontro obrigatório, e o faço bem cedinho, às 6 ou às 7 horas, ao
começar o dia. Um deles, na sexta-feira, é a leitura do artigo do Frei
Leonardo Boff no jornal “O Tempo”. Esse artigo ficou um longo
período sem ser publicado, e agora a sua publicação foi retomada. Na
última sexta-feira, por motivos de viagem, ele não foi publicado.
Sempre é bom ver a análise do Frei Leonardo Boff, seu enfoque sobre
a Igreja, a teologia, a questão da ecologia nos momentos atuais que
vivemos.

Outro, na quinta-feira, no jornal “Estado de Minas”, a leitura do artigo
do Frei Beto, sempre muito firme, profético. Algumas vezes discordo,
mas considero que ele também mostra muito de uma teologia
comprometida com a transformação social, com a política. E é de uma
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beleza literária, com toda certeza das mais saborosas que temos hoje,
dos escritores vivos no Brasil.

E, na quarta-feira, é o encontro com os artigos da companheira
Sandra Starling, no jornal “O tempo”, que, por sinal, tem sido um jornal
com um compromisso muito grande com a questão da reflexão política
no Estado. Um jornal que faz, em toda Minas Gerais, um jornalismo
investigativo e sério e que merece o nosso reconhecimento.

Depois de ter dito sobre esse hábito da leitura diária de jornais,
gostaria de citar e registrar o impacto que tive, hoje de manhã, com o
artigo da companheira ex-Deputada Estadual e Federal Sandra
Starling, advogada, mestre em ciências políticas e professora. O
interessante é que o artigo vem com o provocante título: “Dia dos
Namorados”. Citarei literalmente. (- Lê:)

“Lidos os jornais e revistas do fim de semana, confesso que não
agüento mais. Tive a mesma avaliação de sensacionalismo que o
Prof. Sacha Calmon denunciou, com muita propriedade, em artigo
publicado na imprensa mineira. Também ando preocupada com essas
‘operações’ que prendem e não punem, pois uma coisa é indiciar e
outra é punir alguém, coisa que envolve - em um Estado de Direito -
muito mais do que indícios e testemunhas. Graças a Deus!

No artigo daquele ilustre jurista, só faltou acrescentar que os
policiais são cidadãos diferenciados: andam armados, o que faz de
suspeitos detidos - normalmente algemados -, ainda que a título de
prisão temporária, pessoas amedrontadas. E ainda vem a facilidade
com que a imprensa publica em letras garrafais, e reconhece o erro
em pé de página ou na seção de leitores, como vi acontecer nesses
últimos dias. Incrível”.

Paro a leitura do artigo da Sandra Starling para ler uma provocante
nota da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis -, que tem a
sua frente o grande Juiz Nelson Missias, eleito recentemente com a
maior diferença já ocorrida na Amagis, quando duas chapas
disputaram a eleição. Prestem atenção na história das manchetes
garrafais e da nota de pé de página ditas pela Sandra Starling, porque
retomarei a leitura depois. (-Lê:)

“Imprensa: dois pesos e duas medidas. Atualmente assistimos à
imprensa noticiar, com grande estardalhaço, acusações ou
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investigações contra autoridades que não foram ainda condenadas,
dentre elas, com mais ênfase, os magistrados.

Porém, tempos depois, o investigado é absolvido pela Justiça, sem
que o mesmo veículo que estampou grandes manchetes sobre o caso
dê qualquer notícia ao contrário do que noticiara anteriormente,
silenciando-se.

Isso ocorre, no momento, com o associado Desembargador Dorival
Guimarães Pereira, que foi absolvido de todas as acusações,
primeiramente no STJ e, recentemente, no CNJ”. Interessante, de
todas as acusações por unanimidade. No CNJ, há representantes da
sociedade, do Ministério Público, do Supremo e dos Tribunais
Superiores. Unanimidade. No STJ, há Juízes de carreira, de diferentes
matizes, de diferentes visões ideológicas. Com toda a certeza, cultos
Juízes, sérios Juízes, muitos deles. Diria todos - por que não? (-Lê:)

“A Amagis não entra no mérito, mas aplaude e ressalta a isenção
dos julgamentos do STJ e CNJ onde o associado foi absolvido, por
unanimidade, de duas acusações amplamente divulgadas na
imprensa nacional. Nesse caso, o peso agora é o do silêncio da mídia
e da dor sofrida pelo acusado e família”. Vejam que término triste,
muitos de nós poderiam passar por isso.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, essa nota é a confirmação do que
li pela manhã. Ela também foi publicada hoje, no jornal “O Tempo”, no
artigo da companheira Sandra Starling. Ela continua: (- Lê:)

“Não concordo com as louvações do Presidente da República e seu
Ministro da Justiça acerca da atuação ‘independente’ e ‘autônoma’ da
Polícia Federal”. Ela é petista. (- Lê:)

“Há problemas sérios nessas investigações. A começar pelos
vazamentos: tanto em favor dos investigados como para o deleite dos
jornalistas.

Se as  investigações correm em segredo, todo e qualquer
vazamento - de fotos, de documentos, de gravações - é violação de
sigilo funcional.”

Faço um parêntese. Ninguém vai dizer que Sandra Starling é a favor
da censura. Ninguém será louco de acusá-la de tal forma. Quem a
conhece sabe muito bem. (- Lê:)

“E isso, de acordo com o art. 325 do Código Penal, é crime. É
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inadmissível que autoridades encarregadas de dar cumprimento à lei
cometam delitos na apuração de outros delitos. Preferia que tudo
estivesse sendo feito dentro de um sistema judiciário onde a
impunidade não fosse a regra e a prestação jurisdicional fosse eficaz,
dentro do devido processo legal.”

Faço esse registro, o qual já fiz outras vezes centrado na defesa da
democracia.

Eu o fiz centrado na defesa da democracia por entender que se
deve jogar a água suja para fora da bacia, mas não se deve jogar a
criança junto, conforme o dito popular. A democracia é essa frágil
criança. Em nome de um estado policial, não podemos permitir
absurdos, ilegalidade, inconstitucionalidade e posturas que levem ao
desânimo da sociedade. Indiciamento não é decretação de culpa. Nas
palavras da Sandra, na nota da Amagis, deixo minha solidariedade ao
Desembargador Dorival Guimarães Pereira e à sua família, por tudo o
que sofreram nos últimos três anos. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Esgotada a

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai ler designação feita pelo Sr.

Presidente desta Casa (- Lê:): “A Presidência, nos termos do
Regulamento Interno da Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco - Cipe São Francisco - designa os seguintes
Deputados para comporem a referida Comissão: efetivos: Deputados
Gil Pereira (PP), Fábio Avelar (BSD), Ruy Muniz (DEM), Almir Paraca
(PT) e Antônio Carlos Arantes (BSD); suplentes: Deputado Tiago
Ulisses(PV), a Deputada Ana Maria Resende (BSD) e os Deputados
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Doutor Viana(DEM), Paulo Guedes (PT) e Wander Borges (PSB).
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente ”.

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 710/2007, da Comissão de Política Agropecuária,
e 711/2007, da Comissão de Saúde. 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 5ª Reunião Extraordinária, em
12/6/2007, do Projeto de Lei nº 904/2007, do Deputado Chico Uejo, e
dos Requerimentos nºs 622 a 624/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, e 634/2007, do Deputado Dimas Fabiano; e de Transporte
- aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 12/6/2007, dos Projetos de
Lei nºs 245/2007, do Deputado Carlos Pimenta, 606/2007, do
Deputado Zé Maia, 917/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
974/2007, do Deputado Gil Pereira, e 1.012/2007, do Deputado
Djalma Diniz, e dos Requerimentos nºs 619/2007, do Deputado Deiró
Marra, 621/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 639/2007, do
Deputado Jayro Lessa, e rejeição, na mesma reunião, do Projeto de
Lei nº 868/2007, do Deputado Sebastião Costa; e pelo Deputado
Gustavo Corrêa - informando seu afastamento do exercício do
mandato de Deputado Estadual para ocupar o cargo de Secretário de
Estado de Esportes e Juventude a partir do dia 14/6/2007 (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro solicitando a retirada de tramitação da Emenda nº 1 ao
Projeto de Lei nº 635/2007. A Presidência defere o requerimento em
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Tendo em vista a retirada de tramitação da Emenda nº 1, a
Presidência avoca para a ordem do dia de Plenário o Projeto de Lei nº
635/2007.
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Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos.

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Obrigado. Sr. Presidente, é lamentável

que as decisões tomadas neste Plenário em relação ao art. 70
continuem. Estamos notando, numa tarde de quarta-feira, este
Plenário vazio. Entendo que os Deputados estão trabalhando: alguns,
em comissões; outros, em seus gabinetes. Isso não significa que os
Deputados não estejam aqui.

Mas não é admissível que, com base no Regimento Interno desta
Casa, o Presidente conceda ao orador a palavra, pelo art. 70, que
trata de assuntos relevantes, por apenas um quarto do tempo.
Lamento muito isso, Sr. Presidente. Esse fato tem acontecido
freqüentemente nesta Casa, que é democrática; o que mostra que
poucos têm o poder de subir a esta tribuna. De todo o Estado, com 18
milhões de habitantes, somente 77 têm esse direito. Matematicamente
demoraríamos para calcular o percentual daqueles que têm esse
privilégio.

Então, peço a V. Exa., democrata nato, que, aliás, defendeu aqui a
proposta de reforma política, que ainda está em andamento, de lista
partidária. Tem alguns partidos que mudaram de nome que nem lista
terão. Não sei como ficará essa situação. Há um partido que deixou
de ser Partido da Frente Liberal para ser Democratas. Onde está a
lista desse Democratas?

Essa é uma questão muito complexa e de menosqüência. V. Exa.
sabe que as questões de menosqüência não devem ser levadas à
frente. Então, peço a V. Exa., com todo o respeito, por sua postura
tradicional, desde o século passado, em 1830, quando sua família já
participava das questões das províncias deste país, que dê à Líder do
PT, pelo menos, para ela não ser cansativa em determinadas
palavras, no mínimo, 30 minutos.

Ninguém consegue falar em apenas 15 minutos, ainda mais que
estamos aqui para ouvi-la com toda a atenção. Portanto, peço a V.
Exa. que, respeitando o Regimento, pois entendo que sua família teve
nesta Casa o maior regimentalista que conheço, o seu tio José
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Bonifácio, ou melhor, o José Bodega. Terminando, cara Deputada,
quero que V. Exa. tenha, no mínimo, 30 minutos para usar da palavra.

O Sr. Presidente - Registro as palavras e reflexões filosófico-
matemáticas do eminente Deputado Rêmolo Aloise, mas informo que,
não sendo Presidente desta Casa e provisoriamente ocupando a
função da Presidência, cabe-me cumprir o Regimento, que fixa em
uma hora o tempo referente à palavra dos eminentes Deputados que
solicitaram o art. 70. Como há quatro requerimentos e preciso dividir o
tempo de uma hora matematicamente, não vejo outra opção senão
conceder à eminente Deputada 15 minutos, assim como aos demais
Deputados, de forma democrática, respeitando a ordem de fala,
porque a Deputada também possui compromissos em comissões em
vigor nesta Casa, neste momento.

O Deputado Rêmolo Aloise - Meu caro amigo, nobre Deputado
Lafayette de Andrada, entendo que V. Exa. está no poder da
Presidência desta Casa, e não existe nada no Regimento que vá
contra V. Exa. estar na função de Presidente. Outra questão mais
grave foi um erro que V. Exa. cometeu: não existe, no Regimento, a
hipótese de que, havendo mais de um orador inscrito, o tempo seja
divido, porque esta parte da reunião, com prorrogações, vai... Seus
dois assessores estão abanando a cabeça e me dando razão. Eu
estou dizendo isso com razão. Como V. Exa. é um Deputado novato
nesta Casa e já traz uma experiência antiga, até concordo que sua
saída foi honrosa, mas lamento profundamente que isso não aconteça
nas outras vezes. Muito obrigado, Deputada Elisa Costa, porque
penso que aqui a questão democrática supera as questões pessoais e
outras questões, que não cabe, neste momento, falarmos.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Rêmolo
Aloise. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa .

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar a Mesa, em nome de
todos, especialmente da Deputada Maria Lúcia Mendonça; os
presentes no Plenário, Deputados e Deputadas; e Minas Gerais. Dois
temas extremamente importantes trazem-me aqui, e já bem
abordados pelos Deputados André Quintão, Carlin Moura e outros que
os apartearam. Estamos num momento em que a Câmara Federal
começa a se manifestar sobre a reforma política. Em nossa
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compreensão, trata-se de muito mais que uma reforma eleitoral.
Desejamos reconstruir o sistema político brasileiro e rever o sistema
eleitoral. Defendemos que é preciso haver uma reforma política, com
democracia, mobilização e envolvimento da sociedade. Neste
momento, a sociedade faz o debate sobre o significado da reforma
que quer para o Brasil e o que é possível construir na Câmara
Federal. Defendemos uma reforma política com a participação da
sociedade, a democratização dos meios de comunicação social, a
realização de plebiscitos, referendos, enfim, uma participação maior
da sociedade no controle social dos diversos Poderes - Judiciário,
Legislativo e Executivo. Principalmente, defendemos a transparência
na execução e no funcionamento desses Poderes. No que é possível
hoje discutir a reforma política - principalmente a reforma eleitoral, na
Câmara dos Deputados -, o PT, através da reunião do Diretório
Nacional, apontou uma série de propostas. Entre elas, defendemos
aqui as que consideramos fundamentais e que devem nortear a
bancada federal, em seu voto, que deverá ser dado a partir desta
tarde ou nos próximos dias, na defesa da reforma política. Primeiro,
começando pela questão polêmica, a defesa da lista fechada,
compreendendo que pode até haver, como falou o Deputado André
Quintão, um momento de transição de compreensão dessa lista. No
nosso entendimento, a lista fechada fortalece a democracia e os
partidos políticos, possibilitando que as minorias possam se
manifestar e figurar como candidatos ou candidatas nessa lista,
especialmente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, as mulheres.
Defendemos, na composição e na ordem dessa lista, que a cada
candidato tenhamos uma candidata. Da mesma forma, deve haver
trabalhadores e trabalhadoras rurais, negros e negras participando
desse processo de composição da lista, que precisa representar o
rosto social do povo brasileiro. Esperamos que os partidos políticos,
que se fortalecerão nesse processo, possam estar em sintonia com a
maioria da população brasileira, que hoje é muito mais exigente na
escolha e no acompanhamento de sua representação. Por isso, a
reforma política, além da representação desse debate no Congresso,
tem de contar com a democracia participativa, na qual a sociedade se
manifeste mais. O povo brasileiro já demonstrou, nas últimas eleições,
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que está muito mais consciente e inteligente, analisando mais as
propostas políticas das candidaturas e os projetos para o País.
Podemos apostar que, também numa lista e num partido político, a
população saberá escolher as melhores candidaturas e os melhores
partidos para conduzirem seus anseios, suas esperanças e suas
expectativas. Assim, a lista fechada, proposição feita pelo Diretório
Nacional do partido, deveria ser aprovada na Câmara dos Deputados,
com a possibilidade de transição para as próximas eleições, que seria
votar ainda no partido, nas idéias e em uma proposta política. A
população ainda poderia reordenar tal lista nesse momento de
transição. Com isso bem colocado e principalmente mediante a
criação de procedimentos, regras e possibilidades de democracia
partidária, em que a base também possa fazer suas escolhas,
estaremos aprimorando o processo político e conduzindo os partidos a
serem verdadeiros partidos políticos que defendam programas, idéias
e um verdadeiro projeto de poder para a nossa sociedade.

Nessa compreensão, caminho na perspectiva da defesa da lista
fechada, mas com transição possível para as próximas eleições, se
assim for o entendimento da Câmara dos Deputados, de todos os
partidos e da Bancada do Partido dos Trabalhadores. Associado à
lista, teríamos um financiamento público, fundamental para garantir a
oportunidade, os direitos e as condições de participação com mais
igualdade nas eleições. Os trabalhadores, que hoje representam a
maioria da população brasileira, precisam ter o direito de se
expressarem, de serem candidatos, porque ainda prevalece, de
maneira muito presente nas eleições, o poder econômico, que acaba
definindo a lista, Deputado Carlin Moura. Quem detém hoje o poder
econômico acaba por determinar o funcionamento da lista partidária.
Se houver um financiamento que possibilite igualdade de condições,
teremos geração de novos quadros, de novas participações políticas,
enfim, da cidadania nos partidos políticos.

Da mesma forma, há a fidelidade partidária. O PT, desde que surgiu,
há 27 anos, defende que deveria haver uma regulamentação na
Constituição, pelo Supremo e pela Câmara dos Deputados, de que o
mandato é do partido, é da construção histórica de um partido político
porque todos, para disputar uma eleição, têm de se filiar a um partido.



769

É fundamental que o mandato, por meio da fidelidade partidária,
possa representar esse sentimento do partido e da população.

Por fim, nosso partido definiu também, em seu Diretório Nacional, a
possibilidade do fim das coligações proporcionais, respeitando, assim,
o voto dos eleitores, que votam na legenda e no partido em que
acreditam e nas candidaturas que defendem.

Às vezes, nas coligações, o eleitor pode votar em um candidato de
determinado partido político, mas acaba elegendo um candidato de
outro partido político, traindo, assim, a vontade da população, do
eleitorado.

Quero crer que, hoje e durante os próximos dias, as luzes estarão
sobre o Congresso Nacional a fim de que a perspectiva de alterarmos
profundamente o sistema eleitoral e principalmente o sistema político
brasileiro seja concretizada. Se isso acontecer, poderemos ter
melhores dias e a representação popular realmente significará o
desejo e a esperança do povo brasileiro e mineiro.

Desejo que a Câmara dos Deputados - em seguida a questão irá
para o Senado -, as nossas Deputadas e os nossos Deputados
Federais façam deste momento uma oportunidade de muita reflexão,
acerto e determinação a fim de avançarmos no que se refere ao
sistema eleitoral brasileiro.

Aproveito o momento para fazer uma reflexão sobre o PT, que está
vivendo uma fase muito importante. Este ano será realizado o 3º
Congresso do PT, que, aliás, já teve início, com os congressos
municipais. Belo Horizonte, por ser uma região zonal, já realizou o
congresso municipal. Os Municípios, a partir de sábado, dia 16, vão
iniciar os congressos municipais, o que acontecerá não só em Minas
Gerais, mas também em todos os Municípios brasileiros. No final de
julho será realizado o congresso estadual. Contaremos com a
presença dos delegados eleitos democraticamente por Municípios e
Estados para a realização do 3º Congresso Nacional do PT, que
acontecerá em São Paulo, no final de agosto e início de setembro.

Três temas, para nós fundamentais, farão parte do referido
congresso. O primeiro deles discutirá qual Brasil queremos.
Iniciaremos pelo primeiro mandato do Presidente Lula e, depois,
abordaremos o segundo.
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O outro tema tem em vista debater sobre que socialismo o PT e as
esquerdas brasileira e mundial defendem como horizontes seus.
Buscará discutir ainda sobre como o PT, diante da nova conjuntura
nacional, do segundo mandato do governo Lula, vai reorganizar a
base partidária, atualizar a própria organização para construir o seu
futuro e renovar nossas esperanças, dentro da perspectiva de
mudança da sua própria organização.

Em função do 3º Congresso, da importância que o PT tem dado à
atualização de valores e princípios, ontem um conjunto majoritário do
PT lançou nesta Casa um documento, fruto de muitos debates após
as eleições de 2006, tendo em vista a presença do PT, a mobilização
e a participação no 3º Congresso. O documento foi especialmente
assinado por lideranças do nosso partido - o Ministro Patrus Ananias e
o Prefeito Pimentel sinalizaram a disposição de assiná-lo -, por
Deputados desta Casa, pela maioria dos Deputados Federais e
Prefeitos, entre os quais a Prefeita Marília Campos, por um conjunto
de Vereadores e Vereadoras, por pessoas dos diretórios municipais e
da base partidária.

A intenção é construir em Minas Gerais a unidade do PT. Aliás, essa
unidade, no nosso entendimento, dá-se em vários eixos. Conforme o
primeiro, que é um eixo muito importante, a unidade do PT de Minas
consolida-se com os partidos da base aliada do governo Lula, no que
concerne à promoção de políticas públicas sociais transformadoras
para o Estado de Minas Gerais. No segundo mandato do Presidente
Lula, estamos apostando num projeto de desenvolvimento para o
Brasil, a partir da idéia de Estado brasileiro, pela primeira vez
organizando-se um plano nacional de desenvolvimento, um plano de
aceleração do crescimento.

Ou seja, o objetivo é colocar o Brasil em ritmo de crescimento,
garantir a inclusão social e a distribuição de renda nesse projeto de
desenvolvimento, que reúne desenvolvimento econômico com
desenvolvimento social, principalmente incluindo a maioria da
população brasileira em um processo de mudanças e transformações.

Para nós, em Minas Gerais, consolidar o projeto do Presidente Lula,
as políticas transformadoras, a agricultura familiar, a educação, com o
Plano Nacional de Educação, principalmente com as políticas de
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combate à fome e as políticas que vêm erradicar a pobreza nesse
Estado, é fundamental nesse primeiro eixo de unidade do nosso
partido em Minas, somando com os partidos que fazem parte da
coalizão parlamentar instituída pelo Presidente Lula.

O segundo eixo muito importante dessa unidade e principal é a
construção, como denomina o nosso documento, de um projeto
democrático e popular para Minas Gerais. Em que se pode basear
esse projeto para os próximos anos apontando para as eleições de
2008 e de 2010, para Minas Gerais? Significa que queremos o Estado
de Minas Gerais pensado a partir das suas próprias potencialidades e
um projeto de desenvolvimento em Minas que venha a consolidar-se
nas políticas transformadoras do governo Lula. Esse projeto preza a
democracia, a participação popular, ouve a sociedade, permite o
pensamento plural, e não único, que possibilita a avaliação pela
sociedade. Que a mídia de Minas Gerais possa avaliar também um
projeto democrático popular, a exemplo de como avalia as políticas do
governo Lula. Que a sociedade mineira efetivamente se manifeste e
ajude a construir um projeto de democracia e de políticas sociais
baseado, especialmente, na experiência de Minas Gerais.

A nossa proposta é de um projeto democrático e popular a partir das
forças populares dos mais pobres e da organização e dos movimentos
sociais de Minas Gerais. Para isso acontecer, Deputados Lafayette de
Andrada, Padre João e Maria Lúcia, precisamos de um partido
sintonizado com este tempo e com esta história. O partido deve ser
mais organizado e presente nas lutas sociais e ter uma relação com a
sociedade.

Deixamos essa reflexão para todos os petistas de Minas Gerais,
simpatizantes, filiados e apoiadores. Queremos fazer uma convocação
a todos para participarem nos congressos municipais e no congresso
estadual e, posteriormente, na construção do congresso nacional.

Finalizando, no PT, as três palavras importantes são: primeiro,
“unidade”; segundo, “maturidade” nessa construção do diálogo com a
sociedade e com o próprio partido; e, terceiro, “responsabilidade
coletiva” para essa construção, para essa condução de Minas Gerais,
principalmente na construção de um projeto que achamos possível
com as lideranças que temos em Minas, como o Ministro Patrus, o
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nosso Prefeito Pimentel, a nossa Prefeita de Contagem, Marília
Campos, o nosso Presidente do PT, em Minas Gerais, o companheiro
Nilmário Miranda, e todos os nossos Deputados Estaduais e Federais,
Prefeitos e Prefeitas, Vereadores e Vereadoras, nossos diretórios e
comissões provisórias.

Nossa sinalização e nosso desejo é a nossa unidade mineira em
torno de um projeto democrático popular. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo
Corrêa solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la à Deputada Maria Lúcia
Mendonça. A Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o
prazo de 15 minutos.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, mais uma vez, a

polêmica do art. 70. V. Exa., lamentavelmente, não cumpriu o tempo
determinado, concedendo à oradora 2 minutos a mais que os 15
minutos.

O Sr. Presidente - É verdade.
O Deputado Rêmolo Aloise - Então, eu peço a V. Exa. que a

conspiração do tempo não seja utilizada contra a nova nobre
Deputada que se encontra na tribuna.Com a palavra, a Deputada
Maria Lúcia Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Obrigada, Presidente. Gostaria
de me dirigir a todos os funcionários desta nossa grande Casa
legislativa, ao pessoal de jornalismo da Casa, aos ouvintes da TV
Assembléia, aos queridos Deputados e Deputadas presentes. Vou
mencioná-los: João Leite, Carlin Moura, Rêmolo Aloise, Ronaldo
Magalhães, Carlos Mosconi, André Quintão, Padre João, Chico Uejo,
Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Arantes, Adalclever Lopes, e a
nossa grande amiga Elisa Costa.

Os motivos que me trazem aqui são dois. Um é muito triste, e o
outro é de muita alegria. Devemos sempre começar pelo mais triste.

Não poderia deixar de ocupar os microfones desta Casa para
comentar sobre um fato lamentável acontecido na minha querida
cidade de Cataguases e que tem trazido muitas preocupações não só
para Cataguases, mas também para toda a região.
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A minha preocupação está relacionada à grande missão que tenho
como educadora. Cataguases está em situação de imensa comoção,
vivendo dias de imensa intranqüilidade e apreensão. Além disso, a
comunidade encontra-se muito deprimida.

Um fato lamentável levou a população ao estarrecimento. Uma
tragédia colocou a população em estado de choque, e hoje vivemos
em sobressalto na cidade de Cataguases e região.

Devido ao meu espírito de solidariedade, gostaria de lembrar as
famílias da minha cidade que estão vivendo um momento terrível. Srs.
Deputados, peço que me acompanhem atentamente, porque somos
pais, avós, temos irmãos e sobrinhos. O que aconteceu em uma
escola da minha cidade é lamentável e continua sem solução.

Na semana passada, em uma escola, da creche até a 8ª série, três
crianças, com idade variando de 1 ano e 4 meses a 2 anos, ingeriram,
não se sabe como e de que maneira, um alimento ou alguma coisa
contaminada, que levou uma das crianças à morte, imediatamente. A
criança a que me refiro se chama Ana Luz, e é filha do Helinho Baião
e da Cláudia. Ainda ontem, outra criança - o menino Júlio César, de 1
ano e 4 meses - que estava hospitalizada em Juiz de Fora veio a
falecer. Ele é filho do casal Júlio e Mirian. São crianças que estavam
na escola e que, de repente, começaram a passar mal, e até agora
não se sabe o que aconteceu. Ainda existe uma terceira criança, em
Juiz de Fora, toda entubada. Uma criança de 1 ano e 8 meses.
Parece-nos que se trata de casos de envenenamento.

Trouxe esse fato desagradável para dizer o quanto a nossa região
precisa de uma UTI neonatal. Hoje, ela só existe em Juiz de Fora, na
Zona da Mata, para atender as crianças. Temos batalhado, e muito,
para instalá-la na região, especificamente em Cataguases, que possui
um hospital que a comporta plenamente, a fim de darmos
tranqüilidade a todos nós que temos filhos e netos naquela região.

Aproveito a oportunidade para fazer um alerta às escolas, pois, na
realidade, nem a escola é culpada nem os pais são culpados.

O momento não é de buscar culpados, mas de entender que
ninguém jamais tomaria uma atitude para levar ao óbito crianças
dessa idade. É preciso entender, e não apenas acusar. Temos de
buscar soluções.
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Fizeram autópsia na primeira criança. É claro que existe um trâmite
legal para que surja o resultado. Durante 30 dias, a escola ficou com
suas funções suspensas e teve de alugar outro local para funcionar.
Essa situação gerou uma intranqüilidade muito grande aos alunos e
pais.

Trago esse fato desagradável, por meio da TV Assembléia e desta
Casa, porque me admira que lhe tenham dado grande valor. Os
Diretores e professores das escolas devem se tornar cada vez mais
atenciosos com a vida dos educandos.

O momento é de muita tristeza, mas até da tristeza temos de tirar
um lado positivo. Que isso sirva de exemplo para que todos os
segmentos educacionais dupliquem sua atenção com as escolas.
Conheço de perto os dois proprietários da escola. É um casal fértil,
que trabalha muito pela educação. Tenho certeza de que jamais
deixaria de cuidar das crianças. Mas o fato aconteceu, e é preciso que
tenha solução. Solidariedade é pouco neste momento. Precisamos dar
as mãos e nos unir a Cataguases.

Peço desculpas à comissão provisória estadual do Democratas por
não estar presente na solenidade de recondução do nosso Senador
Eliseu à Presidência, tendo em vista que participava desse momento
triste da nossa cidade.

O segundo fato que tenho a relatar é muito importante e agradável.
Ainda bem que, na vida, existem altos e baixos. Ontem, Sr.
Presidente, foi instalada, em Belo Horizonte, a Promotoria de Justiça
Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher. Mulheres que estão me escutando, mais um órgão público
está trabalhando em sua defesa, contra a violência doméstica e
familiar. Houve um momento muito bonito na cerimônia, quando a
Promotora, a Dra. Laís, usando da palavra, enalteceu a criação dessa
Promotoria e colocou-se à disposição para combater toda a violência
praticada contra a mulher. Além disso, ela avocou para si todos os
processos que envolvem esse tipo de violência e tramitam nas
promotorias, para que sejam solucionados.

A palavra do Promotor Jarbas também foi importante. Ele disse que
o momento era triste porque não queria inaugurar aquela casa. Não
que ela não fosse importante, mas não queria que, jamais, houvesse
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violência contra a mulher. Além disso, ele reforçou a necessidade de
criação de promotorias com essa finalidade.

Foi uma cerimônia muito bonita, que contou com a presença de
alguns Deputados, desta Deputada e da Deputada Gláucia Brandão,
representando a bancada feminina e os demais parlamentares desta
Casa.

Portanto são dois fatos totalmente distintos. Um, carregado de
profunda tristeza; e outro, de grande alegria. Esperei até este
momento para fazer uso da palavra e enaltecer o fato positivo,
lamentar o negativo e pedir as devidas providências.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, muito obrigado. Gostaria de
saudar V. Exa., os Deputados presentes, a Deputada Maria Lúcia
Mendonça e os telespectadores da TV Assembléia.

Em 5/6/2007, comemora-se, no mundo todo, o mês do meio
ambiente, cuja data magna é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A
consciência planetária aflora cada vez mais intensamente em busca
de salvaguardar essa esfera de vida que todos nós compartilhamos: o
planeta Terra. A Terra é o berço das águas, e, no Brasil, elas ocorrem
em plenitude.

Neste país, existe uma região onde há água em abundância e
nascem as principais bacias hidrográficas que ocorrem em solo
brasileiro: Minas Gerais. Entre elas, as dos Rios Grande e Paranaíba,
principais formadores da Bacia Transnacional do Plata, cujas águas
desembocam no Atlântico Sul, tendo Buenos Aires e seu porto na
margem direita; e Punta del Este - balneário turístico uruguaio - e
Montevidéu na margem esquerda. Além disso, aqui nascem as águas
do São Francisco - grande rio da integração nacional – e, entre outras,
as dos Rios Mucuri e Jequitinhonha.

Neste país, tão privilegiado pelo Supremo Criador, que nele pôs
imensas riquezas e o dotou de sol em abundância, reservas
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fantásticas de água e solos altamente férteis, realizou-se, a partir de
5/6/92, a maior Conferência das Nações Unidas, denominada, por isso
mesmo, Cúpula da Terra ou Eco-92 ou Rio-92. Nela, firmou-se o
maior compromisso internacional em prol da salvaguarda do Planeta -
a Agenda 21, com 40 capítulos destinados à vida e à sua preservação
em escala planetária, que ultrapassa a questão especificamente
ambiental ao envolver todas as políticas públicas, e não somente as
ambientais –, sob a égide dos desenvolvimentos econômico e social
de forma sustentável. Ao ser firmada pela imensa maioria dos países,
consolidou esse conceito do desenvolvimento sustentável no âmbito
do relacionamento formal entre as nações e permitiu a abertura da
assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima, para tratar dessa gigantesca questão que, cada vez mais,
aflige a humanidade e os demais seres vivos: o aquecimento global.
Além disso, possibilitou a ocorrência da Convenção Internacional de
Combate à Desertificação, da Convenção Internacional sobre
Diversidade Biológica e, entre outras, dos princípios da proteção às
florestas. Trata-se, portanto, do maior instrumento de planejamento
estratégico do mundo em prol da vida e do ambiente.

Minas Gerais, região imensamente privilegiada, tem papel
significativo no tocante à Agenda 21. Desde 2004, quando foi
instalado a partir de um esforço do governo federal, em conjunto com
o governo estadual e outras esferas, contando com a participação
importantíssima de organismos como o Crea-MG, em parceria com
muitos outros, atua neste Estado o Fórum Agenda 21 do Estado de
Minas Gerais, cuja página eletrônica é www.agenda21.mg.com.br.

Com metodologia própria, alçou vôos que, aliás, possibilitaram a
esta Casa Legislativa preparar, no ano seguinte, em conjunto com o
fórum citado, o ciclo de debates sobre a Agenda 21 em Minas Gerais.

Nesse grande evento, realizado neste Plenário, entre outros
importantíssimos assuntos, foi oficialmente apresentada a esta Casa a
proposta de projeto de lei referente à Agenda 21 de Minas Gerais. Ao
longo do tempo, o fórum continua suas atividades e desenvolve
esforços e estudos correspondentes aos seis grandes eixos temáticos
da Agenda 21 brasileira aplicados a Minas Gerais, tendo estruturas a
eles correspondentes, que são os grupos de trabalho temáticos:
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“Agricultura Sustentável”; “Cidades Sustentáveis”; “Infra-Estrutura e
Integração Regional”; “Gestão dos Recursos Naturais”; “Redução das
Desigualdades Sociais”; “Ciência e Tecnologia para o
Desenvolvimento Sustentável”. A esses grupos se somam outros dois
grupos de trabalho temático especiais: o sobre a transposição do Rio
São Francisco e o sobre mudança climática. Devidamente pautadas,
as sessões ordinárias do fórum realizam-se a cada mês, na primeira
sexta-feira útil, às 14 horas, na sede estadual do Crea, que atua como
secretaria executiva. Da mesma forma, os seis grupos de trabalho
temático e os dois grupos de trabalho temático especiais têm, ao todo,
oito reuniões ordinárias por mês, também em espaços cedidos pelo
Crea.

Todo esse esforço resultou no reconhecimento desta Casa
Legislativa, que votou e aprovou recentemente a legislação sobre a
Agenda 21 em Minas Gerais, oficialmente encaminhada à Assembléia
durante o ciclo de debates ocorrido em 2005. A votação se efetuou em
28/12/2006. E o governo do Estado de Minas Gerais, também num
amplo reconhecimento, sancionou em 11/1/2007 a lei votada por este
Legislativo, numa meritória demonstração para o Brasil e para o
mundo de que aqui em Minas Gerais se constrói, efetivamente, a
Agenda 21.

Num reconhecimento desse esforço, em grandiosa parceria, como
deve ser a Agenda 21, faço chegar aos nobres pares este
pronunciamento, com a expectativa de que esta Casa Legislativa
esteja sempre, ombro a ombro, em perfeita comunhão com os mais
nobres ideais, como é o caso da Agenda 21. Salve o mês do meio
ambiente, salve a Terra! Vida longa à Agenda 21! Parabéns aos
abnegados integrantes do “Fórum Agenda 21 do Estado de Minas
Gerais”!

Gostaria também, Sr. Presidente, ao final desta minha intervenção,
fazendo esta saudação a todos os integrantes do “Fórum Agenda 21”,
de lembrar, lamentavelmente, o esforço e a teimosia do governo
federal em realizar a transposição do Rio São Francisco. Esse
governo do PT ficará marcado, Deputado Rêmolo Aloise, como o
governo que ajudou drasticamente para a morte do Rio São
Francisco.
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Vimos hoje neste Plenário os anunciados recursos de
R$32.000.000,00 para uma revitalização do rio para algumas cidades,
enquanto o governo federal pretende investir R$20.000.000,00 na
transposição do Rio São Francisco, sem dar a garantia de que isso
resultará, efetivamente, em algo de bom para a população do
Nordeste brasileiro, do semi-árido. Sem dúvida, o governo do PT
mostra para Minas Gerais o desconhecimento total da importância
efetiva da revitalização do Rio São Francisco.

A nossa expectativa era que esse governo trouxesse recursos para
se efetivar a revitalização do São Francisco, mas o que vemos é a
teimosia na transposição do rio.

Lamentavelmente, não temos expectativa para o futuro do rio, e isso
é algo que traz muita emoção para todos nós, em Minas Gerais. Esse
rio é generoso com o nosso país, é o Rio da Integração Nacional, e
está totalmente desconsiderado pelo governo do PT, que o
abandonou e quer usá-lo em um projeto que beneficiará empresas, e
não o povo.

Precisamos urgentemente de um pacto federativo. Seria
interessante que os Deputados desta Casa pudessem legislar sobre
as águas do São Francisco, o que hoje não podemos fazer, já que
essa é uma competência apenas da Câmara dos Deputados. Se hoje
pudéssemos legislar sobre esse tema, nós nos uniríamos nesta Casa
contra os Deputados do PT, derrotaríamos esse projeto de destruição
do São Francisco, esse projeto que prevê a subida do rio por 700m,
gastando a energia de uma usina como a de Três Marias, e que
custará R$20.000.000.000,00, e daríamos esses recursos para a
recuperação, a volta à vida do Rio São Francisco.

Amanhã teremos nossos trabalhos interrompidos para aqui fazermos
todas as celebrações relativas à Semana do Meio Ambiente, e
queríamos deixar esse grito da tribuna da Assembléia Legislativa.
Esperamos que amanhã esta Casa se transforme em uma trincheira
contra o projeto do PT de destruição do Rio São Francisco. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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
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Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Lafayette de
Andrada, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Deputado João Leite,
Deputado Rêmolo Aloise, este é um instante de reflexão: final de
tarde, momento em que discutimos os temas mais profundos, as
questões de nosso Estado e as nacionais e em que procuramos fazer
alguma discussão um pouco mais avantajada a respeito dos
problemas de Minas Gerais.

Inicialmente, gostaria de lamentar aqui, de forma bastante
veemente, a posição do Senador Aloízio Mercadante, de São Paulo,
que, pela segunda vez, na tarde de anteontem, retirou violentamente
da pauta do Senado a discussão da implantação da Zona de
Processamento de Exportação - ZPE - de Teófilo Otôni. Agradeço à
Prefeita Maria José, de minha cidade, Teófilo Otôni, do PT, ter
comparecido, pela segunda vez, a nosso convite, à sessão do
Senado, onde o assunto seria discutido. Mas, mesmo com sua
presença, o Senador Aloízio Mercadante travou um bate-boca com o
Senador Tasso Jereissati, que defendia a apreciação do projeto
naquela tarde.

Esse bate-boca foi notícia de todos os telejornais de ontem, não
porque era ilegal ou anormal a apreciação do projeto da ZPE, mas
pela forma como foi feito: o Senador Mercadante, atropelando o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, passou por cima de
tudo, peitou o Senador e assim não permitiu que o projeto da ZPE de
Teófilo Otôni fosse apreciado.

Todos na minha região sabem que esse projeto está em discussão.
Estamos nessa luta desde 1988, quando o Deputado Luís Leal
conseguiu aprovar a lei que criava as ZPEs do Brasil. Minas só tem
uma, que seria a de Teófilo Otôni - e são 17 no País.

Todas as regiões deprimidas do Brasil precisavam desse
instrumento para seu desenvolvimento, para alcançar uma posição
melhor, um destaque melhor em relação ao processo de
desenvolvimento.

Ainda na tarde de ontem, discutimos aqui a questão da implantação
e da votação pelos colegas Deputados da lei do ICMS Solidário.
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Dizíamos que já não é possível continuarmos com o mesmo discurso
da década de 60, quando condenávamos as estruturas
governamentais. Por quê? Porque estavam fazendo com que os ricos
ficassem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
Estamos vendo isso, mais uma vez, ocorrer com a questão do ICMS
Solidário, em pleno século XXI. Quando nos reportamos a essa
decisão do Senado da República, essa intervenção indevida do
Senador Mercadante defendendo os interesses de São Paulo, e não
os da Nação brasileira, sentimos e compreendemos a necessidade
absoluta daquilo que disse o Deputado João Leite, a discussão, em
todos os recantos deste país, de um novo pacto federativo. Já não é
possível suportar o gigantismo do Poder Executivo central em Brasília.
Quase 70% de tudo que se arrecada vai para o cofre do governo
federal, uma parcela mínima para os Estados, e outra menor ainda
para os Municípios. E quando se tem algum instrumento para
melhorar as regiões mais deprimidas, para fazer justiça social, para
tentar fazer a recomposição dessa estrutura que danifica e aprimora o
processo de degradação das regiões deprimidas, nós temos posições
como essa do Senador Aloízio Mercadante, em Brasília.

O pacto federativo é, hoje, indispensável. Estamos caminhando para
um Estado unitário, em que o governo federal é dono de tudo e faz
tudo. Vejam o absurdo que está ocorrendo: o TCU manda para a
cidade de Baldim uma equipe que gasta mais de R$100.000,00 no
seu deslocamento de avião, mais despesas e permanência, para
apurar um convênio de R$7.000,00.

Por que o governo federal tem que fazer obra? Todo o mundo sabe
que a obra realizada pelo governo federal é muito mais cara. Com
tantos atravessadores que há no meio do caminho, o dinheiro some
quando chega à base, e fica essa estrutura gigantesca.

Deputado Rêmolo Aloise, depois que fui Deputado Federal, fiquei
algum tempo sem ir a Brasília. Quando estive lá, há dois anos, tomei
um susto, um baita susto. Todos os Ministérios estão fazendo ou já
fizeram mais um prédio anexo. Todos os estacionamentos já foram
ampliados para abrigar a tecnoburocracia do PT. Cresceu tudo. Não
sei se vamos agüentar, num futuro próximo, essa hipermáquina, essa
gigantesca máquina pública que suga o dinheiro do brasileiro, nos
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quase 40% da carga tributária, e o leva para a “ilha da fantasia”, que é
Brasília. E esse dinheiro, quando sai de lá, toma caminhos e
descaminhos. Nunca vimos tantos escândalos neste país, exatamente
em virtude do atravessamento do dinheiro no meio do caminho. Lá, a
relação com a empreiteira é mais importante do que a relação com o
Ministério. Porque as empreiteiras são procuradoras, são advogadas
dos Ministérios. São eles que negociam as grandes verbas aos pobres
Deputados Federais, os comuns, não aqueles entronizados com a
bandalheira. Aos Deputados comuns resta a emenda parlamentar,
que sai a conta-gotas, dependendo do interesse do governo ou da
votação que o Deputado possa dar.

Graças a Deus, estamos em Minas Gerais! Graças a Deus, esta
Assembléia tem um comportamento diferenciado! Ando por todos os
corredores e, graças a Deus, até hoje não conheci nenhum lobista e
nem nenhum empreiteiro!

Na primeira semana em Brasília, recebi 12 empreiteiros em meu
gabinete, todos pedindo que assinasse ofícios, encaminhamentos de
obras e verbas para minha região. Disse que esperassem um pouco,
que estava novo, que precisava primeiro aprender. Na semana
seguinte, os 12 empreiteiros sumiram.

Vejam por que é necessário um pacto federativo. Naquela
oportunidade, Brasília havia decidido construir um hospital regional em
Teófilo Otôni, com investimentos de US$8.000.000,00. Havia acabado
de sair da Prefeitura e fui até o Ministro Alceni Guerra e disse:
“Preciso de apenas US$1.000.000,00 para reaparelhar meus
hospitais, meus ambulatórios, meus postos de saúde. Não preciso de
US$8.000.000,00. Temos leitos sobrando. Precisamos reequipar e
melhorar o sistema.” Ele disse que estava decidido, pelo Luiz Romero
Farias, irmão do PC. Fui até ele, que disse estar definido porque o
governo havia estudado. Questionei: “Estudou como? Estava na
Prefeitura, saí; agora sou Deputado, ninguém falou comigo, não estou
sabendo de nada. O que está acontecendo?”

Infelizmente, naquela época havia três hospitais programados, um
para Valadares, um para Betim e outro para Teófilo Otôni. Eu e o
Deputado Ronaldo Perim, de Valadares, voltamos ao Ministro para
dizer que não precisávamos. Ronaldo Perim dizia que em Valadares
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precisava de apenas US$400.000,00 para equipar o Hospital
Evangélico, que estava sendo concluído. Não foi possível
concretizarmos a redução de investimentos de US$16.000.000,00
para US$1.400.000,00. Prevaleceu a decisão do Ministro comandado
pelo secretário irmão de PC Farias.

Fui ao Presidente da República e disse a ele que não podia aceitar
aquele comportamento porque, na noite do dia seguinte à nossa
conversa com o Ministro, fui visitado pelo empreiteiro cuja obra não
tinha sido licitada. Ele já ia fazer a obra e nos pediu, pelo amor de
Deus, que assinássemos o documento, o ofício, para não perder os
20% que já havia adiantado da obra, na participação financeira do
bolinho do PC Farias, de um total de 40% do valor da obra. Numa
reunião do nosso partido, disse frente a frente com o Presidente que
ele estava sendo enganado, que ele não estava sabendo toda a
verdade sobre o que ocorria no governo. Acrescentei: “Hoje o senhor
tem 400 Deputados. Se continuar desse jeito, no ano que vem não
terá 40”. Um ano e dois meses depois, o Presidente Collor foi
cassado.

Tudo começou com Alceni Guerra, na Saúde. Exatamente onde
fizemos a denúncia.

Enquanto o governo federal fechar nas mãos tanto poder, enquanto
todo dinheiro do Brasil passar pelas mãos do governo federal,
veremos escândalos de ambulâncias, bicicletas, denúncias de todo
tipo. Isso não vai parar nunca. O caso do Vavá faz dó. É uma
bobagem enorme. Não se pode culpar o Presidente Lula pela
bobagem de seu irmão. Trata-se de um fato muito bobo. Assessores
de Prefeitos, assessores de Deputados, às vezes, cometem
imprudências, do tipo “dar um jeitinho”, “quebrar um galho”. Quanta
gente existe que pede um carguinho numa secretaria qualquer apenas
para ficar perto do poder e tentar atravessar recursos? Iso é comum
em Brasília: alguém tentou de forma boba o atravessamento, um
“lobby” indesejado. Não vejo um crime que possa transformar-se num
pecado do Presidente Lula.

Na verdade, quando a Polícia Federal começa a apurar há
exageros. Primeiro, condena-se, para, depois, dar o direito de defesa,
como ocorreu com o Ibsen Pinheiro. Cassado, voltou 20 anos depois,
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mas sua inocência estava provada em um ano.
O Governador Aécio Neves fala bem quando diz que não se pode

transformar o Brasil em uma delegacia de polícia. O pacto federativo é
necessário para reduzir a corrupção e as desigualdades.

Quando se fala em transposição do Rio São Francisco, levanta-se
uma bandeira, com a qual os nordestinos ficam felizes. Assim como
também é uma grande bandeira o Bolsa-Família, que, na verdade, já
existia na época de Fernando Henrique. Estamos assistindo no País a
um enorme faz-de-conta, e precisamos usar o espaço desta Casa
para discutir esses temas mais profundos da política mineira e
brasileira. Minas está fora do processo de decisão nacional há muito
tempo, e o Brasil está sofrendo por isso. Minas deve unir-se e
arregimentar-se para tirar a hegemonia de São Paulo - não importa se
será com Aécio, Patrus ou qualquer candidato do PT ou PDT. O
importante é que nos unamos em torno de Minas para que tenhamos
nosso candidato à Presidência da República comprometido com o
novo pacto federativo, com mudanças nessas regras. Senão, em
algum tempo, deveremos voltar a discutir toda a estrutura federativa
do Brasil. Precisaremos começar a lutar para acabar com a Federação
e fazer uma confederação, para que os Estados tenham autonomia.

Hoje, os Estados vivem a reboque. Vejam a questão da reforma
agrária, a qual o próprio Presidente da República diz que não tem
competência para fazer. E não foi capaz de fazer como prometeu nas
campanhas. E não será capaz nunca, porque Brasília não sabe como
funcionam as coisas em Januária. Brasília não sabe como as coisas
funcionam em Joaíma. A reforma agrária só funcionará quando for
municipalizada, pois quem conhece o produtor rural é o líder local. O
Vereador e o Prefeito é que sabem quem é da zona rural e quem tem
capacidade de trabalho.

Na minha cidade, houve invasão de uma área importante da
Fazenda Itamunhec. O pessoal do MST que está lá são bombeiros,
eletricistas, pedreiros, cabeleireiras, ganhando para fazer invasão.
Ainda ontem, o Stábile falou claramente que o interesse do MST não é
fazer reforma agrária, mas estabelecer o regime socialista no Brasil.
Ele externou claramente, e os noticiários da meia-noite falaram isso,
de forma espantosa. Deixaram a máscara cair.
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Portanto essa discussão não é perda de tempo, como insinuaram
ontem no final da tarde. Porque não discutimos, a situação está assim;
porque não nos preocupamos, a situação está assim. Se nos
preocuparmos hoje, não choraremos amanhã. Obrigado.

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

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

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

reunião os Projetos de Lei nºs 329, 350, 380, 670, 933 e 934/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, e os
Projetos de Lei nºs 132, 281, 328 e 425/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

635/2007, dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando
sobre o uso de drogas em boates e casas noturnas. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 635/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, lamento

profundamente, pois os autores do projeto nem se encontram neste
Plenário e V. Exa. coloca em votação o projeto e o aprova, com
apenas três Deputados no Plenário. V. Exa. atropelou a votação
desse projeto. Não entendi e até gostaria que a consultoria explicasse.
V. Exa. não colocou o projeto em discussão.

O Sr. Presidente - O projeto teve sua discussão encerrada na
reunião extraordinária realizada hoje pela manhã e é regimental que
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qualquer Deputado solicite o encerramento da reunião por falta de
quórum.

O Deputado Rêmolo Aloise - Não. V. Exa. o aprovou antes que eu
usasse da palavra. V. Exa. atropelou este Deputado quando lhe pedi a
palavra. As notas taquigráficas estão aí.

O Sr. Presidente - Elas estão aí. V. Exa. pediu a palavra após a
votação. Anunciei o resultado e passei-lhe a palavra.

O Deputado Remôlo Aloise - Sr. Presidente, por gentileza. As notas
taquigráficas mostrarão que, quando lhe solicitei a palavra, V. Exa.
ainda não havia se manifestado quanto à aprovação do projeto em 1º
turno. Acredito que V. Exa., no ímpeto de ver o projeto aprovado,
entendeu que eu pediria verificação. Não seria bem essa a minha
questão, que é bem maior. No meu entendimento, acredito que seja
incompatível a aprovação de um projeto...

O Sr. Presidente - Deputado Rêmolo Aloise, a Mesa não é órgão de
debate. Apenas informo-lhe que antes de o projeto ter sido colocado
em votação, V. Exa. poderia ter pedido o encerramento da reunião,
por verificar, de plano, que não havia quórum, o que não ocorreu.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 14, 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 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gil Pereira; aprovação - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 522/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.025/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
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em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2007;
apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão; questão
de ordem; votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação;
votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 29/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno, com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 305/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 320/2007; aprovação -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 456/2007; encerramento
da discussão; discurso do Deputado Getúlio Neiva; votação do
projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 122/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - 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 - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

Pereira, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo
que o Projeto de Lei nº 1.025/2007 seja apreciado em primeiro lugar
entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 522/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóveis
que descreve ao Município de Novo Cruzeiro. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 522/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.025/2007, do
Deputado Gil Pereira, que autoriza a Fundação Rural Mineira -
Ruralminas - a alienar ao Município de Jaíba 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



788

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.025/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2007,
do Governador do Estado, que 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. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2007
Dê-se ao inciso XI do art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, a seguinte redação:
“Art. 69 - (...)
XI - exercer as atribuições previstas no art. 129, II e III, da

Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o
Governador ou o Vice-Governador do Estado, o Advogado-Geral do
Estado, o Secretário de Estado, o membro da Assembléia Legislativa,
o magistrado, o membro do Ministério Público ou o Conselheiro do
Tribunal de Contas, bem como quando, por ato praticado em razão de
suas funções, contra estes deva ser ajuizada a competente ação;”.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Adalclever Lopes

Acordo de Líderes
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, acordam em que seja apresentada
emenda, no 2º turno, ao Projeto de Lei Complementar nº 19/2007.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro, Líder do BSD - Adalclever Lopes, Líder do

PMDB - Gustavo Corrêa, Líder do DEM - Agostinho Patrús Filho, Líder
do PV - Domingos Sávio, Líder da Maioria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Adalclever Lopes, apoiada pela maioria
dos Líderes com assento nesta Casa, aqual recebeu o nº 1 e, nos
termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será votada
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independentemente de parecer. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A Presidência
vai dar início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Como o senhor já orientou, será votado

primeiramente o projeto. Gostaria de saber, para esclarecimento de
todos os Deputados, quantas emendas recebeu esse projeto.

O Sr. Presidente - Somente uma emenda, que foi apresentada
agora, no decorrer da discussão.

O Deputado Durval Ângelo - Perfeitamente.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda.
- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira - Maria Lúcia
Mendonça  -  Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a
Emenda nº 1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
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Brandão  -  Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José
Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Rômulo Veneroso  - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em
2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 19/2007 com a Emenda nº
1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 29/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Programa Estadual de
Crédito Popular - Credpop. A Comissão do Trabalho opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 29/2007 na forma
do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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 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 305/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 320/2007, do Deputado
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Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Ritápolis o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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 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. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Já estive hoje na Secretaria-Geral da
Mesa e fiz uma sugestão para que fosse eliminado o termo “vencido”.
Estamos trabalhando com a televisão, e o povo não entende o termo.
Alguns parlamentares me perguntaram por que “na forma do vencido”.
Poderíamos falar “na forma do aprovado”. Precisamos trocar essa
terminologia para darmos mais transparência ao processo.

O Sr. Presidente - 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 456/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 122/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que dispõe sobre a instalação e a obrigatoriedade da
manutenção programada dos sistemas de ar condicionado e dá outras
providências. 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 na forma do Substitutivo nº
1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 122/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 3/2007, EM 18/4/2007
Às 10h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Dalmo Ribeiro Silva e Zé Maia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e esclarece que não
há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger Presidente e
Vice- Presidente e a designar relator. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para atuar como
escrutinador. Procedida a apuração dos votos, são eleitos para
Presidente o Deputado Jayro Lessa e para Vice-Presidente o
Deputado Zé Maia, ambos por unanimidade. O Deputado Jayro Lessa,
Presidente “ad hoc”, empossa o Vice-Presidente, Deputado Zé Maia, e
passa a ele a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, empossa o
Presidente, Deputado Jayro Lessa, que, na oportunidade, agradece a
confiança nele depositada e designa o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
para relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a
próxima reunião desta Comissão será convoca por meio de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Zé Maia - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva,
Padre João, Neider Moreira e Deiró Marra. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, a situação das empresas mineradoras,
beneficiadoras e do comércio de quartzito da região sul-mineira,
diante da possibilidade de interrupção de suas atividades e o
conseqüente desemprego de inúmeros trabalhadores, e a apreciar a
matéria constante da pauta. Na oportunidade, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Shirley
Fenzi Bertão, Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-MA -,
tecendo considerações acerca da Lei nº 14.309, de 2002, e solicitando
seja apresentado por esta Comissão projeto de lei visando a adequar
os incisos V, VI e VII do art. 17 da referida lei à norma federal; da
Diretoria da Casa do Minerador, de São Tomé das Letras,
confirmando a participação da comunidade e de diversas lideranças
políticas e empresariais do Município nesta reunião e encaminhando,
para conhecimento da Comissão, pauta de reivindicações enviadas ao
Governador do Estado; e Ofício nº 321/2007, do Sr. Leonardo Augusto
Santos Melo, Procurador da República, publicado no “Diário do
Legislativo” em 18/5/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 725/2007, no 1º turno (Deputado Almir
Paraca); e 726/2007, em turno único (Deputado Rômulo Veneroso). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Alice
Soares, Diretora de Monitoramento e Fiscalização da Feam,
representando os Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e José Cláudio
Junqueira Ribeiro, Presidente do órgão; e os Srs. Luiz Vilela
Paranaíba, Prefeito de São Tomé das Letras e membro da Diretoria
da Amag, representando a Sra. Telma Lúcia Rios Conti, Presidente
dessa Associação; Antônio Francisco da Silva, Presidente da
Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e do
Comércio de Quartzito da Região de São Tomé das Letras - Amist -;
Cristiano Vilas Boas, Diretor Regional Sul do Sinrochas,
representando o Sr. José Ferreira da Silva Filho, Presidente desse
Sindicato; Luiz Antônio Fontes Castro, da Superintendência de
Mineração e Metalurgia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico; José Carlos Alckmin, Prefeito Municipal de Cruzília;
Renato Mota de Oliveira, Chefe Substituto do 3º Distrito do DNPM; e
Leônidas Augusto de Oliveira Andrade, Prefeito de Luminárias, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 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 261/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Wander Borges); e 301/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 a 3, apresentadas (relator: Deputado Almir Paraca).
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio
Carlos Arantes, em que solicita seja realizada audiência pública, em
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, com os convidados que
menciona, para discutir os problemas e as potencialidades da região
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do Lago de Furnas e o resultado da elaboração dos planos diretores
participativos dos Municípios que compõem a região; Padre João e
Elisa Costa, em que solicitam a realização de audiência pública, com
os convidados que mencionam, para discutir o Projeto de Lei nº
265/2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de
garantia real, por parte de empreendimentos econômicos, nas
hipóteses de risco iminente ao meio ambiente e à população e dá
outras providências, e o Projeto de Lei nº 35/2007, anexado ao
primeiro; e Eros Biondini, em que solicita que, na reunião conjunta
desta Comissão com a de Participação Popular, agendada para o dia
30 do corrente, seja discutido também o tema "A situação do lixo em
Belo Horizonte e nos demais Municípios da Região Central", com os
convidados que menciona. Fica rejeitado requerimento do Deputado
Durval Ângelo, no qual solicita informações ao Sr. Flávio Alvim Leite,
residente em Carangola, sobre a forma como adquiriu a orquídea da
espécie “Laelia jongheana” em seu Orquidário Minas Orchids, uma
vez que tal espécie está ameaçada de extinção e é exclusiva do
Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. São recebidos pela
Presidência os seguintes requerimentos, que serão apreciados
oportunamente: do Deputado Eros Biondini, solicitando seja realizada
visita conjunta desta Comissão com a de Turismo, Indústria, Comércio
e Cooperativismo até a Serra da Piedade, para conhecer a situação
desse patrimônio histórico, artístico e cultural e verificar as
conseqüências da aplicação da Lei nº 16.133, de 2006; dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Wander Borges e Almir
Paraca, solicitando: a criação, no âmbito da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, de um grupo de trabalho, conforme
composição sugerida, para, no prazo de 60 dias, analisar e propor
soluções para os problemas ambientais e socioeconômicos
decorrentes da atividade minerária na região de São Tomé das Letras;
e seja enviado pedido de informação à Feam sobre as ações de
fiscalização, as constatações e notificações realizadas com relação às
denúncias de degradação ambiental das nascentes localizadas em
São Tomé das Letras; e do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja
encaminhado pedido ao Presidente da República para que retire de
tramitação a Medida Provisória nº 366/2007 ou que seja formalizado
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aos Líderes de Bancada a solicitação de encaminhamento contrário à
aprovação da medida, de forma que seja avaliada de forma mais
participativa pelo corpo de funcionários do Ibama e pela sociedade em
geral. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados e demais participantes a presença e os importantes
subsídios prestados, agradece aos parlamentares o comparecimento,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Padre João.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 15/2007, EM 16/5/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Lúcia Mendonça e Cecília Ferramenta e o Deputado Gilberto
Abramo, 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 Presidência informa que a
reunião se destina a eleger Presidente e Vice-Presidente e a designar
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Gilberto Abramo para
atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o
escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação e
que o Deputado Gilberto Abramo e a Deputada Maria Lúcia Mendonça
obtiveram três votos cada um, para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da Comissão, respectivamente. Ato contínuo, a Presidente
“ad hoc”, Deputada Maria Lúcia Mendonça, faz a proclamação dos
eleitos, declara empossado como Presidente o Deputado Gilberto
Abramo e passa-lhe a Presidência dos trabalhos. O Deputado Gilberto
Abramo agradece a escolha de seu nome e, em seguida, dá posse à
Vice-Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, e a designa para
relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, com edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Dalmo

Ribeiro Silva.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/5/2007
Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado
Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Inácio Franco e Jayro Lessa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e a debater, em audiência pública, os critérios de
escolha e credenciamento de clínicas especializadas em exames
médicos e aplicação de testes psicológicos para obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Habilitação e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Hélcio de
Souza Figueiredo, Presidente da Coopervans, informando da decisão
judicial na ação impetrada pelo Sindipautras contra e Coopervans. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Marcelo Figueiredo de Almeida, Chefe da Divisão Médico-Psicológica
do Detran-MG; Rosaly Rezende de Miranda, Chefe da Seção de
Controle de Clínicas do Detran-MG; Carlos Alberto Costa e Silva,
Coordenador de Administração de Trânsito do Detran-MG; Rafaela
Gigliotti, Chefe da Assessoria Jurídica do Detran-MG; Maria José
Vilela Lamounier, membro efetivo do Comitê Nacional de
Democratização do Trânsito e Presidente da Associação de
Profissionais de Clínicas de Psicologia e Medicina do Trânsito de
Minas Gerais; Rodrigo Fabiano da Silva, Presidente do Sindicato dos
Proprietários do Centro de Formação de Condutores do Estado de
Minas Gerais; Sérgio Augusto de Carvalho, Presidente do Sindicato
das Auto-Escolas do Sul de Minas; e Luiz Gustavo Rocha Oliveira,
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Procurador da Sociedade Brasileira dos Psicólogos Educadores de
Trânsito. Registra-se a presença do Sr. Thiago Henrique Barouch
Bregunci, assessor do Vice-Governador do Estado. Todos são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-
se a presença da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Carlos
Mosconi, Getúlio Neiva e Carlos Pimenta, este último membro da
Comissão. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 309 e 354/2007 no 1º turno são retirados da pauta,
a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Inácio Franco (2), em que solicitam
sejam encaminhadas ao Diretor do Detran-MG as notas taquigráficas
desta reunião, que contêm valiosos subsídios para aprimoramento dos
serviços prestados aos cidadãos, pelas clínicas credenciadas por esse
órgão de trânsito; e em que solicitam seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas a não editar o decreto que
regulamentará o credenciamento de clínicas de exames médico e
psicotécnico junto ao Detran-MG, sem que antes se esgote ampla
discussão sobre a questão; do Deputado Délio Malheiros, em que
solicita seja formulado apelo à direção do Detran-MG, com vistas a
que sejam disponibilizados a esta Comissão os estudos técnicos
promovidos por esse órgão para credenciamento de clínicas; e do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para debater e discutir a fragilidade
e a falta de segurança que os veículos automotores fabricados no
País proporcionam aos consumidores. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Walter Tosta.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
29/5/2007

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Juninho Araújo, Paulo Guedes e Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Guedes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
canalização e a pavimentação da Av. Teresa Cristina, na região do
Barreiro, Município de Contagem, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício dos Srs. Flávio de Giani Oliveira,
Chefe Substituto do Núcleo de Registro e Medicina Rodoviária da
Polícia Rodoviária Federal, e Paulo Moura Ramos, publicados no
Diário do Legislativo de 25/5/2007 e 26/5/2007, respectivamente. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião e passa a palavra ao
Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao
debate previsto para esta data, que lamenta a ausência das
autoridades convidadas para debater a canalização e a pavimentação
da Av. Teresa Cristina, no limite dos Municípios de Belo Horizonte e
Contagem. Durante a manifestação do Deputado Célio Moreira,
registra-se a presença do Sr. Marcelo Carvalho, assessor do Vereador
Anselmo José Domingos. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da Comissão e passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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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 24/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Paulo Guedes); 373 e 747/2007, ambos na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Célio Moreira, 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. São
votados e aprovados em turno único, cada um por sua vez, os
Requerimentos nºs 580, 583, 584 e 591/2007. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 240 e 364/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Juninho Araújo, em que solicita seja realizada visita à
ponte que liga os Municípios de Contagem e Belo Horizonte, no Bairro
das Indústrias; Neider Moreira, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a captação pluvial na Rodovia MG-
050, Município de Mateus Leme; Gustavo Valadares, em que solicita
seja ouvido o presidente da MMX Mineração e Metálicos S.A., com a
presença das associações de Municípios do Médio Espinhaço -
AMME - e da Bacia do Suaçuí - AMBAS -, para a apresentação do
projeto Sistema Minas-Rio; e Carlin Moura (2), em que pleiteia sejam
formulados apelos ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG,
solicitando a pavimentação asfáltica da estrada que liga o Município
de Marilac ao entrocamento da estrada que une os Municípios de
Nacip Raydan e São José da Safira, e seja encaminhado ofício ao
Presidente da Copasa-MG, solicitando a implantação de uma agência
de atendimento dessa empresa no Município de Contagem. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
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Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Gil Pereira - Luiz
Humberto Carneiro.
ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/5/2007
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Leite, André Quintão (substituindo este ao Deputado Durval
Ângelo, por indicação da Liderança do PT) e Leonardo Moreira
(substituindo o Deputado Ruy Muniz, por indicação da Liderança do
DEM), membros da Comissão de Direitos Humanos; os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Leonardo Moreira, membros da
Comissão de Segurança Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar,
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 desaparecimento de crianças e adolescentes no estado,
ocorrido de 2005 a 2007, e comunica o recebimento de ofício do Cel.
PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da
PMMG, publicado no “Diário do Legislativo” do dia 26/5/2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.
Cristina Coeli Cicarelli Masson, Delegada Titular da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida; Ângela Fábero, Promotora de
Justiça, representando o Sr. Lucas Rolla, Promotor de Justiça -
Coordenador da Promotoria de Infância e Juventude; e Antônia
Marques da Rocha, que são convidadas a tomar assento à mesa. O
Deputado Sargento Rodrigues, 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 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 do Deputado Sargento Rodrigues (2), em
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que solicita sejam ouvidos na próxima reunião familiares de criança
desaparecida; e seja encaminhado ofício à Sra. Cristina Coeli Cicarelli
Masson, Delegada Titular da Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida, pedindo cópia do Termo de Declarações referente a
criança desaparecida. 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, 5 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Paulo Cesar -

João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, questões relativas
à parceria entre os Conselhos Comunitários de Segurança Pública -
Conseps - e a PMMG em Ribeirão das Neves e as condições de
trabalho dos policiais militares lotados nesse Município. O Presidente
acusa o recebimento, no 1º turno, das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
429/2007 (Deputado Sargento Rodrigues), 700/2007 (Deputado Luiz
Tadeu Leite) e 768/2007 (Deputado Délio Malheiros). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Cel. PM Evandro Teófilo
Elias, Comandante da 7ª Região da PMMG, representando o Cel PM
Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; os Srs.
Adenor Martins da Silva, Presidente do Consep da Região Central de
Ribeirão das Neves; e Gilberto José Pereira, Presidente da
Associação dos Moradores do Bairro Savassi de Ribeirão das Neves e
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais desse Município, e
as Sras. Sheilla Cardoso Pereira de Andrade, Diretora de
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Planejamento Operacional e Polícia Comunitária da Secretaria de
Estado de Defesa Social, e Maria das Graças Alves, Presidente do
Consep do Bairro Veneza, Ribeirão das Neves, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei nº 533/2007 (relator: Deputado Paulo Cesar)
na forma 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 582, 601 e 602/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Fawim Sawan em que pede a realização
de reunião para, em audiência pública, se debater sobre acidentes de
trânsito com vítimas fatais cuja causa “causa mortis” seja a ingestão e
o consumo de álcool e droga. 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, 6 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Gilberto Abramo.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e João Leite
(substituindo este ao Deputado Zezé Perrella , por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
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
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Henrique
Portugal, Vereador à Câmara Municípal de Três Pontas, publicado no
“Diário do Legislativo” do dia 26/5/2007. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: em turno único, Projetos de Lei nºs
773/2007 (Deputado Zezé Perrella), 936/2007 (Deputado Braúlio Braz)
e 881/2007 (Deputado Eros Biondini); e, em 1º turno, 712/2007
(Deputada Cecília Ferramenta) e 555/2007 (Deputado Eros Biondini).
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 158/2007 (relator: Deputado Eros Biondini), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 546, 554, 578 e
592/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
realizada audiência pública nesta Comissão com o objetivo de
conhecer e discutir os resultados dos trabalhos realizados pelo Fórum
Estadual de Turismo, e da Deputada Cecília Ferramenta, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico solicitando informações sobre a possível
construção de Porto Seco na cidade de Três Pontas, conforme
correspondência enviada a esta Comissão pelo Vereador José
Henrique Portugal, desse 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, 6 de junho de 2007.
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Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Bráulio Braz.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2007
Às 9h15min, comparecem no Colégio Nazaré de Araçuaí a

Deputada Elisa Costa (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta,
por indicação da Liderança do PT) e os Deputados Weliton Prado,
Arlen Santiago (substituindo este ao Deputado Neider Moreira) e
Domingos Sávio (substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães, por
indicação da Liderança do Bloco BSD), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta,
André Quintão, Getúlio Neiva e Lafayette de Andrada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, a implantação do Programa Luz para
Todos na região de Araçuaí. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião, para ouvir os Srs. José Antônio Martins Santana, Prefeito
Municipal de Araçuaí; Marcílio Magalhães de Souza, Coordenador
Estadual do Programa Luz para Todos; Paulo Menicucci, Agente de
Comunicação do Programa Luz para Todos, representante do Estado;
José Alberto Costa Byrro, Gestor de Contrato do Programa Luz para
Todos da Cemig para região Leste; Marlon Moreira Barbosa, Agente
Comunitário do Programa Luz para Todos-Furnas - Vale do
Jequitinhonha; Maria das Graças Pinheiro, Diretora Regional da
Fetaemg; Daniel de Freitas, Gerente de Relações Externas da
Construtora Queiroz Galvão, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Elisa Costa,
autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Elisa
Costa e dos Deputados Weliton Prado, André Quintão, Carlos
Pimenta, Lafayette Andrada, Domingos Sávio, Arlen Santiago e
Getúlio Neiva, em que solicitam sejam enviados ofícios ao Presidente
da Cemig e ao Gestor de Contrato do Programa Luz para Todos da
Cemig para região Leste, José Alberto Costa Byrro, solicitando que
priorize os Municípios com atendimento previsto na primeira fase do
programa, ainda no ano de 2007, bem como as comunidades com
grandes demandas relacionadas no novo levantamento; à Secretaria
Executiva do Ministério de Minas e Energia, ao Presidente da
Eletrobrás e ao Coordenador Estadual do Programa Luz para Todos,
Marcílio de Sousa Magalhães, solicitando a validação do Mercado
Potencial Adicional, atualmente com 146.452 clientes e a manutenção
da subvenção através da Conta de Desenvolvimento Energético -
CDE -  e financiamento através de Reserva Global de Reversão -
RGR - para dar continuação ao programa e viabilizar as novas
ligações; ao Vice-Presidente da República, ao Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da
República, Walfrido dos Mares Guia e ao Coordenador Estadual do
Programa Luz para Todos, Marcílio de Sousa Magalhães, aos
Deputados Federais e aos Senadores mineiros, solicitando a
priorização da segunda etapa do Programa Luz para Todos em Minas
Gerais, com atendimento de 140 mil novas ligações. 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, 12 de junho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Neider Moreira -

Eros Biondini.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2007

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges, membros da
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental, o Vice-Presidente no exercício da
Presidência, 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 discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente
Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -,
sugerindo que haja uma audiência pública para discutir o Projeto de
Lei nº 124/2007, que dispõe sobre o Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça; dos Presidentes da Associação das Empresas
Mineradoras, de Beneficiamento e Comércio de Quartzitos da Região
de São Tomé das Letras - Amist - e do Sindicato Intermunicipal de
Rochas Ornamentais do Estado de Minas Gerais - Sinrochas,
encaminhando cópia de diversas correspondências enviadas ao
Governador e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e solicitando a intercessão desta
Comissão junto à Semad para obtenção das respostas dos
questionamentos feitos àquele órgão, e ofícios publicados no “Diário
do Legislativo”, nas datas entre parênteses; dos Srs. Orlando Cezar
da Costa Castro, Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf (17/5/2007); e
Pompílio de Lourdes Canavez, Presidente da Alago, e Fábio Moreira
da Silva, Presidente do Forum-Alago (26/5/2007). O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 538/2007, em 1º turno
(Deputado Almir Paraca); 829/2007, em 1º turno (Deputado Wander
Borges); 906/2007, em turno único (Deputado Sávio Souza Cruz);
954/2007, em turno único (Deputado Fábio Avelar); 976/2007, em
turno único (Deputado Rômulo Veneroso); e 997/2007, em turno único
(Deputado Wander Borges). Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, solicitando seja
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encaminhado ofício ao Presidente da República para que seja retirada
de tramitação a Medida Provisória nº 366/2007, ou seja formalizado
aos Líderes de Bancada a solicitação de encaminhamento contrário à
aprovação da referida medida provisória; Fábio Avelar e João Leite,
solicitando seja realizada audiência pública no Município de
Buenópolis para discutir, com os convidados que menciona, questões
atinentes ao plantio de eucalipto no entorno do Parque Estadual da
Serra do Cabral; Fábio Avelar, Wander Borges, Almir Paraca e Dalmo
Ribeiro Silva, em que pleiteiam pedindo seja solicitado ao Secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico a criação, no âmbito dessa
Secretaria, de um grupo de trabalho para, no prazo de 60 dias,
analisar e propor soluções para os problemas ambientais e
socioeconômicos decorrentes da atividade minerária na região de São
Tomé das Letras, conforme sugestão de composição apresentada; e
sejam solicitadas informações à Feam sobre ações de fiscalização,
constatações e notificações realizadas com relação às denúncias de
degradação ambiental às nascentes localizadas em São Tomé das
Letras; e Eros Biondini, solicitando a realização de visita conjunta
desta Comissão com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo até a Serra da Piedade, para conhecer a situação
desse patrimônio histórico, artístico e cultural e verificar as
conseqüências da aplicação da Lei nº 16.133, de 2006. A Presidência
recebe requerimentos, que serão votados oportunamente, dos
Deputados Vanderlei Miranda, solicitando seja realizada uma visita
desta Comissão em conjunto com a Comissão de Turismo, Indústira,
Comércio e Cooperativismo, no Pio Paraopeba, entre a Barra do
Paraopeba em Felixlândia e a Barra do Rio São Francisco em São
José do Buriti, com o objetivo de verificar as condições ambientais, a
política e o sistema regional de turismo no Lago de Três Marias; Padre
João, solicitando seja realizada audiência pública nesta Casa com o
objetivo de se debater o Projeto de Lei nº 124/2007, que dispõe sobre
a alteração das dimensões e dos limites do Parque Estadual da Serra
do Rola-Moça; Fábio Avelar, solicitando a realização de audiência
pública no Município de Rio Espera, com os convidados que
menciona, para discutir questões atinentes ao Projeto Olhos D'Água,
do Movimento Ecológico e Cultural do Vale do Piranga - Equipiranga;
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Almir Paraca, solicitando a realização de audiência pública, nesta
Casa, para discutir a execução dos programas e área de atuação da
Companhia  de  Desenvolvimento dos Vales São Francisco e
Parnaíba - Codevasf -, no Estado de Minas Gerais; Dalmo Ribeiro
Silva, solicitando sejam realizadas duas audiências públicas, uma no
Município de Maria da Fé e outra no Distrito de Monte Verde, para
discutir o Projeto de Lei nº 307/2007, de sua autoria; e da Deputada
Rosângela Reis, solicitando a realização de audiência pública desta
Comissão conjuntamente com a Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, na cidade de Ipatinga, para debater a
preservação do meio ambiente como forma de geração de emprego e
renda. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Rômulo Veneroso -

Wander Borges.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2007
Às 15h03min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Inácio
Franco. Havendo número regimental, o 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 expor os desafios de logística e infra-estrutura a
serem enfrentados pelo agronegócio mineiro. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Mensagem nº 49/2007, em turno único, e os
Projetos de Lei nºs 610/2007, no 1º turno ( Deputado Padre João);
837/2007, em turno único ( Deputado Chico Uejo); 926/2007, em turno
único ( Deputado Getúlio Neiva). A Presidência interrompe a 1ª Parte
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da reunião, para ouvir o Sr. Célio Gomes Floriani, Presidente da
Casemg, que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra aos Deputados Antônio Carlos Arantes e Chico
Uejo, autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra ao convidado, para
que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana, Célio
Moreira e Padre João em que solicitam seja encaminhada cópia das
notas taquigráficas da reunião realizada em Curvelo, dia 30/5/2007,
para conhecimento e providências, às seguintes entidades: Ministério
da Integração Nacional; Codevasf; Ibama; Mistérios Públicos Federal
e Estadual; Semad e Seapa; Célio Moreira e Doutor Viana em que
solicitam seja pedido à Codevasf o envio à Comissão dos estudos
preliminares sobre os barramentos nos Rios das Velhas, Paracatu e
Urucuia, a cargo da empresa Ecoplan, tão logo sejam concluídos,
especialmente o projeto que abrange a Fazenda Murici, no Município
de Santo Hipólito; Hely Tarqüínio em que solicita a realização de uma
audiência pública, para se debaterem as possibilidades de ampliação
dos benefícios da tarifa noturna para fins de irrigação. 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, 5 de junho de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 4/6/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
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Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
tema "Aspectos e realidades sobre transtorno mental" e os subtemas
"Situação de abandono dos doentes mentais"; "Políticas públicas de
assistência social e médico-hospitalar" e "Necessidades e carências
do sistema" e informa o recebimento de comunicação da Deputada
Elisa Costa, Líder da Bancada do PT, indicando o Deputado Padre
João, como membro efetivo da Comissão, em substituição ao
Deputado André Quintão, e a indicação deste como suplente. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Marconi Silva, referência técnica em saúde mental infanto-juvenil, da
Secretaria de Estado de Saúde; Walter Camargos Júnior, da
Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil; e os
seguintes convidados permanentes: Cíntia Maria Oliveira de Lucena,
Promotora de Justiça Especializada na Defesa da Infância e
Juventude; Darcy Barbosa e Flávio Lúcio Assis Moreira, Assessores
Técnicos da Coordenadoria Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência, da Secretaria de Estado de Saúde; Ana
Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial, da Secretaria de
Estado de Educação; Nelson Garcia, representante do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência -
Conped - e da Caade; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape, que são
convidados a tomar assento à mesa. 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 das demais pessoas presentes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Walter Tosta -

Gláucia Brandão - Vanderlei Miranda.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, 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 1.113, 1.124, 1.128, 1.133, 1.147 e
1.179/2007 e Projeto de Lei Complementar nº 21/2007 (Deputado
Gilberto Abramo); Projetos de Lei nºs 1.112, 1.120, 1.125,
1.127,1.135, 1.150 e 1.181/2007 (Deputado Sebastião Costa);
Projetos de Lei nºs 1.114, 1.115, 1.138, 1.146, e 1.178/2007
(Deputado Delvito Alves); Projetos de Lei nºs 1.126, 1.130, 1.137,
1.143 e 1.152/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) ; e Projetos de Lei
nºs 1.117, 1.121, 1.131, 1.141, 1.149 e 1.177/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); Projetos de Lei nºs 1.104, 1.119, 1.123, 1.134, 1.136,
1.148 e 1.180/2007 e Projeto de Lei Complementar nº 22/2007
(Deputado Sargento Rodrigues); Projetos de Lei nºs 1.116, 1.118,
1.129, 1.140, 1.144 e 1.176/2007 e Projeto de Lei Complementar nº
23/2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 1.062/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 1.075/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição); Projeto de Lei
Complementar nº 20/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 578,
943/2007 na forma do Substitutivo nº 1, 965/2007 este com as
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Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 176 e
956/2007, ambos na forma do Substitutivo nº 1, e 653/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição); 386, 808 e 1.046/2007 todos na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 51/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 201/2007
(relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição);
330/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de
redistribuição); 832/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 848 e
950/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 863/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência ao Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 1.016/2007 e à
Secretaria de Fazenda o Projeto de Lei nº 1.040/2007. Os pareceres
sobre os Projetos de Lei nºs 125, 750, 810 e 1.033/2007, no 1º turno,
deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada, respectivamente, pelos relatores, Deputados Sebastião
Costa, Dalmo Ribeiro Silva (este em virtude de redistribuição),
Sargento Rodrigues e Hely Tarqüínio. Na fase de discussão dos
pareceres do relator, Deputado Hely Tarqüínio, que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nº
961 e 509/2007 este com a Emenda nº 1, no 1º turno, o Presidente
defere, respectivamente, os pedidos de vista dos Deputados Sargento
Rodrigues e Neider Moreira. O Projeto de Lei nº 582/2007 é retirado
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei
nº 596/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Sargento
Rodrigues. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
os Projetos de Lei nºs 1.055, 1.056, 1.064, 1.083, 1.096, 1.102,
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1.130/2007; ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 1.067 e 1.091/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 6/6/2007, às 9h15min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio -

Gilberto Abramo.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007
Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio e Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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
417, 806, 1.079, 1.081 e 1.126/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 572, 1.052, 1.054, 1.061, 1.072, 1.074, 1.077, 1.097 e
1.104/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 1.059 com a Emenda nº 1, 1.060, 1.071, 1.080, 1.087,
1.098, 1.103, 1.117 e 1.131/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
1.088/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo), 1.118 e 1.140/2007
(relator: Deputado Neider Moreira); 1.119 com a Emenda nº 1, 1.134 e
1.136/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 375, 463, 798 e 1.050/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo,
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em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007

Às 10 horas, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Barão
de Cocais 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, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a realizar audiência pública para
obter esclarecimentos sobre a morte de Diego Luiz dos Santos,
ocorrida em 8/4/2007, no Município de Barão de Cocais. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Diácono José Aplinário dos Santos, representando o Pe. Nedson
Pereira de Assis, Pároco da Paróquia São João Batista; Paulo
Tavares Neto, Delegado de Polícia da Comarca de Barão de Cocais;
Cibele Marília de Assis Alvarenga, Pastora da Igreja Evangélica Novas
de Paz; Elsias Nascente Coelho Neto, médico legista; Maria Olinda
Vicente; Anderson Cláudio Morais, advogado da vítima; Sebastião
Eustáquio dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Barão de
Cocais; Geraldo Luiz Gonzaga, pai da vítima; Marcos Aurélio Ayres
Borges; João Batista Rodrigues Júnior, Chefe de Seção da Perícia do
Morto em Belo Horizonte, representando a Superintendência Técnica
Científica; e Antônio Francisco Marques Djavan, ex-Prefeito Municipal
de Barão de Cocais, 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 das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
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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, 6 de junho de 2007.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Luiz Tadeu Leite, João Leite e Eros Biondini (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 da pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 20/2007 na forma do vencido no 1º turno (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 Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja
ouvido nesta reunião, de forma reservada, o Sr. Aroldo e outros, para
apresentar denúncias de violação de direitos humanos; João Leite (2),
em que solicita sejam encaminhados ofícios ao Juiz da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Montes Claros, pedindo cópia do Processo nº
0433.06.173509-1; à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, com cópia de documentos relativos a denúncias de
violação de direitos humanos entregues a esta Comissão e cópia das
notas taquigráficas desta reunião; Eros Biondini (2), em que solicita
seja ouvida nesta reunião a A.C.F.O; e sejam realizadas visitas desta
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Comissão à 1ª Vara Criminal, à Promotoria de Justiça Criminal da
Comarca de Montes Claros e à cadeia pública do mesmo Município.
Logo após, a Comissão ouve os denunciantes presentes, atendendo a
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI N° 1.026/2007 (PL ANO

MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PMDI) (*)
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, observando o

disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as
essencialidades do projeto de lei relativo ao Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, encaminhado por meio da Mensagem n°
38/2007, publicada em 11/5/2007.

1- Introdução
A realidade está em constante mutação e repleta de incertezas.

Contudo, ações que busquem orientar o curso da realidade em
direção ao melhor futuro serão tanto mais eficazes quanto menos
improvisadas forem. Por isso, planejar o futuro é necessário: mesmo
diante de todas as incertezas que ele comporta, podemos reduzi-las e
administrá-las com o auxílio de cenários e desenhar estratégias para
fazer o futuro desejado acontecer.

Neste sentido, em 2003, foi elaborado o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI. O PMDI é um Plano Estratégico
indicativo para o Estado de Minas Gerais, consolidando um conjunto
de grandes escolhas que orientam a construção do futuro do Estado
em um horizonte de longo prazo e sob condições de incerteza.

O processo de revisão do PMDI, desenvolvido na segunda metade
de 2006, trabalha com o horizonte de 2023 e mantém seu
compromisso de responder, consistentemente, às seguintes questões:

• Onde estamos?
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• Aonde podemos chegar?
• Aonde queremos chegar?
• Como vamos chegar lá?
A primeira questão, “onde estamos?”, foi respondida por intermédio

de duas atividades distintas e complementares. Primeiramente, foi
desenvolvida pesquisa qualitativa envolvendo Secretários de Governo,
técnicos executivos e especialistas com notório saber sobre Minas
Gerais. O resultado desta etapa forneceu valiosa contribuição para a
reflexão estratégica acerca do momento atual vivido por Minas Gerais
e pelo Governo do Estado, bem como subsidiou o processo de
formulação estratégica com importantes elementos para a revisão e
atualização das políticas públicas nos próximos anos.

Paralelamente, foram desenvolvidos estudos aprofundados ( policy
papers) em alguns temas relevantes para o desenvolvimento mineiro,
tendo o objetivo de: diagnosticar a situação do Estado em cada área,
em especial com um enfoque comparativo com outros países e com
as demais Unidades da Federação; explicitar informações estratégicas
do ponto de vista quantitativo e qualitativo; e mapear importantes
condicionantes do futuro de Minas Gerais.

A segunda questão, “aonde podemos chegar?”, começou a ser
respondida com a atualização das condições de contorno dos
ambientes nacional e mundial e a revisão dos Cenários Macro de
Minas Gerais. Durante o processo de atualização do plano, os quatro
futuros distintos para o Estado configurados na elaboração da primeira
versão, em 2003, foram revisitados e tiveram seu horizonte de
prospecção estendido para o período 2007-2023. Em seguida, foram
criados oito grupos de trabalho envolvendo técnicos do Governo e
especialistas convidados, com o objetivo de focalizar estes cenários
em algumas áreas específicas. O produto resultante desta etapa é o
detalhamento dos quatro Cenários Macro e suas respectivas
focalizações. No Apêndice desse documento encontram-se os
diagramas resumo dos quatro Cenários produzidos.

Em resposta à terceira questão, “aonde queremos chegar?”, foi
mantida a Visão de Futuro de Longo Prazo para Minas Gerais definida
na primeira versão do plano. Em 2003, foram consultados membros
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que
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redigiram “Cartas do Futuro”, descrevendo a situação de Minas Gerais
a longo prazo e configurando as linhas gerais de uma imagem ao
mesmo tempo desafiadora, viável, consistente, sustentável e
desejável do futuro do Estado, nas dimensões econômica, social,
ambiental, de informação e conhecimento e regional. Na
oportunidade, esta Visão foi submetida ao Governador Aécio Neves,
ao Colegiado de Gestão Governamental e aos demais membros do
CDES e, sendo validada, passou a representar uma aspiração da
sociedade mineira e uma referência de longo prazo para as ações do
Governo do Estado e demais atores públicos, privados e do terceiro
setor. Nesta nova versão do plano, a sociedade mineira continua a ser
inspirada pela visão de futuro de, até 2023, fazer de Minas Gerais o
Melhor Estado para se Viver.

A materialização da visão de futuro só se dará por meio de um
esforço de planejamento que indique os caminhos que levarão o
Estado rumo a esse futuro desejado. A Estratégia é esse caminho e
representa parte da resposta à questão: “como vamos chegar lá?”. O
processo de construção da Estratégia de Desenvolvimento de Minas
Gerais envolveu a participação de diversos técnicos do Governo e
especialistas convidados, e culminou na configuração de sete
estratégias de desenvolvimento de longo prazo ancoradas no
Governo, na iniciativa privada e nas organizações da sociedade civil.

Em seguida, para traduzir a Estratégia em benefícios para a
sociedade, foram escolhidas onze Áreas de Resultado e os dois
alicerces sobre os quais está estruturado o Estado para Resultados.
Com isso, definiram-se os grandes desafios a serem superados nos
vários campos de atuação do Estado. Foram detalhados os Objetivos
Estratégicos específicos a cada um deles e as iniciativas que deverão
ser empreendidas pelo Governo de Minas no horizonte 2011¹. Tanto
as Áreas de Resultado quanto o Estado para Resultados também são
parte da resposta à questão “como vamos chegar lá?” e serão
abordadas neste documento.

Como conseqüência desta revisão do PMDI, a carteira de Projetos
Estruturadores, intitulada “GERAES”, está sendo renovada para
direcionar a ação coordenada do Governo e seus parceiros. Os
Projetos Estruturadores são o detalhamento gerencial das ações que
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conduzirão o estado à visão de futuro e se constituem as principais
prioridades do Governo Aécio Neves.

Portanto, o PMDI descreve a estratégia de longo prazo para o
Estado de Minas Gerais. Anexos a este, existem dois documentos² . O
Anexo I - Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2007-2023,
apresenta toda a descrição dos cenários exploratórios além de
focalizações em algumas áreas escolhidas.

O volume resulta do trabalho conjunto das equipes de especialistas
de cada uma das Áreas de Resultado propostas, com vistas à
construção de cenários possíveis para o Estado no horizonte de 17
anos. O Anexo II - Estado do Estado, representa um diagnóstico da
situação atual e da dinâmica recente de Minas Gerais em 12 temas
descritos nos policy papers que compõem o volume.

1 - Termo final do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)
2008-20 .

2 - Os anexos poderão ser disponibilizados mediante solicitação à
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento.

4 - Operacionalização da Estratégia em Áreas de Resultado
Para que a Estratégia de Desenvolvimento conduza o Estado no

rumo de sua Visão de Futuro, é preciso que as definições estratégicas
sejam efetivadas através de um conjunto de ações que produzam
resultados concretos e mensuráveis. As Áreas de Resultados são as
“áreas focais”, onde serão concentrados os melhores esforços e
recursos, visando as transformações e melhorias desejadas na
realidade vigente. As Áreas de Resultado explicitam os grandes
desafios a serem superados nos vários campos de atuação do
Estado. Também cabe a cada Área de Resultado detalhar quais serão
os objetivos estratégicos específicos, as ações e os resultados
finalísticos que deverão ser perseguidos pelo Governo de Minas.
Assim, a função das Áreas de Resultado é organizar as
transformações almejadas, de forma qualitativa e quantitativa, em
relação aos principais componentes da estratégia. A interligação das
Áreas de Resultado com as Estratégias de Governo e de
Desenvolvimento e, por fim, com a Visão de Futuro, está representada
na figura a seguir:

Cada Área de Resultado será alvo da intervenção de, pelo menos,
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um Grupo de Projetos Estruturadores visando obter as transformações
planejadas. Tais grupos serão concebidos de forma a viabilizar uma
intervenção sistêmica e combinada na Área de Resultado.

Dois instrumentos importantes para o alinhamento das ações de
governo serão os Cadernos de Desafios e Prioridades e os Cadernos
de Compromissos. Os primeiros detalham as definições de objetivos,
indicadores, metas e projetos para as Áreas de Resultado e, os
últimos, desdobram estas para as diversas secretarias. Instrumentos
de contratualização de resultados, os Cadernos responsabilizam os
Secretários de Estado pela gestão dos projetos e por atingir as metas
que representam as mudanças de interesse da sociedade. Nesse
sentido, por representarem os resultados finalísticos prioritários, tais
metas serão alvo de intensivo acompanhamento por parte da
coordenação de Governo.

Os Projetos Estruturadores que compõem cada grupo serão
selecionados quando da elaboração do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - e agrupados em função de sua capacidade
transformadora e de sua sinergia potencial. Cada projeto terá um
gerente executivo e será objeto de gerenciamento rigoroso.

No PMDI, cada Área de Resultado contém breve síntese dos
desafios e objetivos estratégicos a ela relacionados, bem como
indicadores de resultados finalísticos e as metas para tais indicadores
para os anos 2011 e 2023. As iniciativas necessárias para viabilizar os
resultados concluem a descrição de cada Área de Resultado.

Para a definição das metas, foram utilizados os cenários I
(Conquista do Melhor Futuro) e III (Superação das Adversidades) e as
respectivas focalizações8.

8 - A versão completa dos cenários se encontra no Anexo I.
9 - A média mínima satisfatória é definida pelo INEP.
Os dois cenários têm, em comum, a hipótese de que o Governo e as

lideranças do setor privado, políticas, e do terceiro setor, na sua
maioria, trabalharão em conjunto para construir um ambiente mineiro
criativo, competitivo e inclusivo. Entretanto, os dois cenários se
diferenciam pelas variáveis externas a Minas Gerais. Assim, foi
adotado como critério inicial para fixar as metas uma banda, tendo a
quantificação do Cenário I como teto e a do Cenário III como piso.
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Nesse intervalo, serão pactuadas internamente ao Governo, as metas
anuais para cada indicador.

4.1 - Educação de Qualidade
Objetivos Estratégicos:
• Promover um salto na escolaridade média da população, formada

em um sistema eficiente, com altos níveis de eqüidade e orientado por
padrões internacionais de custo e qualidade.

• Reduzir as disparidades regionais de aprendizado em Minas
Gerais.

• Promover um salto de qualidade no ensino, orientado por padrões
internacionais.

Resultados Finalísticos:
Iniciativas prioritárias:
• A construção de sistemas de avaliação, com o objetivo de verificar

periodicamente a qualidade do ensino em todas as escolas de Minas
Gerais e subsidiar a gestão escolar orientada para resultados;

• A Escola em Tempo Integral, para aumentar o aprendizado dos
alunos, por meio da ampliação do tempo diário de permanência em
aula e reduzir a exposição de crianças e jovens às condições de
vulnerabilidade social;

• O monitoramento do desempenho e da qualificação de
professores, visando elevar a performance profissional dos
professores dos ensinos Básico, Fundamental e Médio;

• A ampliação do atendimento das creches e pré-escolas às crianças
em situação de vulnerabilidade social;

• A concepção e a implantação de um novo padrão de Gestão e de
atendimento da Educação Básica, o qual propiciará a melhoria do
desempenho das escolas por meio da gestão orientada para o
aprendizado do aluno e para a eficiência operacional.

4.2 - Protagonismo Juvenil
Objetivos Estratégicos:
• Promover a capacidade realizadora e a contribuição social dos

jovens mineiros.
• Mobilizar a sociedade civil para a realização das ações de

protagonismo juvenil.
• Reduzir a evasão escolar no Ensino Médio.
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• Prevenir a violência, o uso de drogas, as doenças sexualmente
transmissíveis e a gravidez precoce.

Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Iniciativas prioritárias:
• Implantar a Aliança Social Estratégica pelo Jovem, promovendo,

por meio dos Conselhos Municipais de Juventude e de parcerias com
o terceiro setor, a capacidade realizadora e a contribuição social dos
jovens;

• Implantar a Poupança Jovem como forma de ampliar o índice de
conclusão do Ensino Médio por jovens em situação de vulnerabilidade
social;

• Expandir os índices de conclusão do Ensino Médio, reduzindo as
taxas de repetência e evasão;

• Ampliar a oferta e melhorar a qualidade do Ensino
Profissionalizante;

• Consolidar os projetos Escola Viva, Comunidade Ativa, objetivando
estreitar os laços entre as escolas localizadas em áreas de risco social
e suas respectivas comunidades de abrangência, e o Fica Vivo, com
vistas a desmotivar o ingresso de jovens em atividades ilícitas, por
meio da disponibilização de atividades socioeducativas e
profissionalizantes, voltadas para sua inclusão social;

• Para as áreas rurais, apoiar a expansão do método da pedagogia
da alternância, por meio das Escolas Família Agrícola e o Ensino
Profissionalizante.

4.3 - Vida Saudável
Objetivos Estratégicos:
Resultados Finalísticos:
Iniciativas prioritárias:
• Universalizar a oferta para a população SUS dependente e ampliar

a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde, com ênfase em
ações de promoção, prevenção e assistência à saúde da família;

• Intensificar o processo de regionalização da Atenção à Saúde,
para, progressivamente, adequar a oferta e a qualidade da atenção de
média e alta complexidade às necessidades da população;
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• Consolidar o projeto Viva Vida para reduzir a mortalidade infantil,
por meio do desenvolvimento da atenção ao pré-natal, ao parto, ao
puerpério, ao recém-nascido e à criança;

• Promover a saúde, por meio da ampliação e melhoria dos sistemas
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação
final de lixo e utilização de águas residuais;

• Promover o desenvolvimento físico e beneficiar a saúde por meio
da prática de esportes.

4.4 - Investimento e Valor Agregado da Produção
Objetivos Estratégicos:
Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Iniciativas prioritárias:
• A promoção e atração de investimentos produtivos, segundo

critérios de seletividade, agressividade e articulação;
• O reforço da competitividade e da capacidade exportadora, visando

a inserção competitiva das empresas mineiras nos principais
mercados nacional e mundial;

• A melhoria do ambiente de negócios, através da simplificação das
relações entre o Estado e as empresas, tendo em vista a construção
de um ambiente institucional adequado ao bom desenvolvimento dos
negócios e investimentos privados;

• O aprimoramento das exigências legais, inerentes ao processo de
abertura e manutenção de empresas;

• A implementação de uma política tributária que considere as
externalidades (positivas e negativas) das atividades produtivas;

• A ampliação da oferta de gás natural;
• A ampliação da geração, transmissão e distribuição de energia

elétrica;
• A universalização e massificação da telefonia móvel e do acesso à

internet.
4.5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade
Objetivos Estratégicos:
Resultados Finalísticos:
• Fortalecer a rede de inovação tecnológica em todo o territorio
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mineiro.
• Fortalecer a articulação entre a rede de Ciência, Tecnologia e

Inovação (CT�I) e o setor produtivo.
• Assegurar a conformidade dos produtos mineiros, segundo

padrões internacionais de qualidade.
Iniciativas voltadas para:
• A implantação de uma Rede de Inovação Tecnológica, para

robustecer a capacidade de inovação tecnológica do setor produtivo
mineiro;

• A efetivação do Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária da
Produção Agropecuária para a inserção competitiva da produção
agropecuária mineira nos mercados internacionais, com ênfase na
superação das restrições fitossanitárias existentes;

• O fomento aos arranjos produtivos em biotecnologia,
biocombustíveis, microeletrônica, software, eletroeletrônica e
farmacoquímicos para ampliar a capacidade competitiva destes
setores de forma auto-sustentável;

• A formação profissional orientada pelas demandas do mercado de
trabalho;

• A implantação de laboratórios de certificação de qualidade de
alimentos;

• A efetiva implantação do Sistema Mineiro de Inovação - SIMI;
• A formação de pessoal técnico, qualificado para executar as

atividades de natureza inovadora.
4.6 - Logística de Integração e Desenvolvimento
Objetivos Estratégicos:
•  Reduzir os custos de transportes e ampliar o acesso a mercados

da produção mineira, através da oferta de uma malha viária suficiente,
adequada e segura.

 •  Superar gargalos e melhorar a qualidade da infra-estrutura de
transportes, para ampliar a inserção competitiva da economia mineira
e o desenvolvimento das regiões de baixo dinamismo.

Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Iniciativas prioritárias:
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• A promoção de um amplo programa de recuperação e manutenção
da malha rodoviária de Minas Gerais, propiciando uma movimentação
mais ágil e segura de pessoas, mercadorias e serviços, bem como a
redução dos custos de transporte nas rodovias sob responsabilidade
do Governo de Minas;

• Outras ações que serão definidas a partir da identificação dos
principais gargalos pelo Plano Estadual de Logística de Transporte
(PELT). O PELT é um estudo em desenvolvimento pela FIPE/USP,
sob coordenação da SETOP e SEPLAG, com objetivo de identificar os
projetos para enfrentamento dos referidos gargalos;

• Estabelecer parcerias com o governo federal, estados vizinhos,
municípios e setor privado para obtenção de recursos e definição de
prioridades para as obras de superação de gargalos e conservação de
infra-estrutura de transporte;

• Conceder, à iniciativa privada, os trechos rodoviários que
demonstrarem viabilidade econômica compatível com essa
modalidade;

• Aprimorar a rede coletora de estradas vicinais para ampliar a
inserção competitiva da economia mineira e o desenvolvimento das
regiões de baixo dinamismo;

• Negociar com os concessionários privados e governo federal os
investimentos necessários para melhoria da logística ferroviária e
aeroportuária do Estado.

4.7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e
Rio Doce

Objetivos Estratégicos:
• Desenvolver a produção local, com ênfase na formação

profissional, na alfabetização, no empreendedorismo e no acesso a
marcados.

•  Atrair investimentos produtivos privados para as regiões de baixo
dinamismo econômico, com destaque para o agronegócio.

•  Aumentar a produtividade no campo, por meio da promoção do
empreendedorismo, dos micronegócios e da extensão rural.

•  Promover a inserção regional dos investimentos públicos e
privados, mediante a capacitação  da mão-de-obra local, fornecimento
local, logística e gestão ambiental.
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• Reduzir as disparidades regionais em educação, saúde e
saneamento.

•  Inserir a região nas três dinâmicas territoriais de desenvolvimento
do Estado.

Resultados Finalísticos:
Iniciativas prioritárias:
• Intervenções para prover as bases do desenvolvimento da

produção local e do aumento da produtividade no campo, com ênfase
na formação profissional, na promoção do empreendedorismo e na
identificação e acesso a mercados;

• Estímulo à organização de produtores e trabalhadores em
cooperativas, no intuito de prover bases de desenvolvimento da
produção local;

• A promoção de investimentos e a inserção regional, mediante a
capacitação da mão-de-obra local, a estruturação da cadeia de
fornecedores, infra-estrutura e promoção da gestão ambiental;

• A universalização dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário nas regiões das bacias hidrográficas dos Rios
Jequitinhonha, Mucuri e nas bacias do leste;

• A implementação de políticas públicas inclusivas, capazes de criar
as pré-condições para o desenvolvimento sustentável das
comunidades quilombolas, produtores familiares, acampados e
assentados de reforma agrária, garimpeiros, povos indígenas,
comunidades extrativistas e populações tradicionais.

• A aceleração do aprendizado nas regiões em questão, com o fim
de se reduzir a disparidade da população infanto-juvenil das regiões
Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce em relação à média
do estado.

4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Objetivos Estratégicos:
• Superar a pobreza crônica das novas gerações, através da

educação.
•  Promover a inclusão produtiva da população aduta.
•  Reduzir o analfabetismo.
• Promover a segurança alimentar e as condições adequadas de

saneamento básico para a população mais pobre.
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•  Promover a intervenção integrada nos espaços de concentração
da pobreza.

•  Saúde e nutrição incorporadas a todas as fases do ciclo de vida
individual, desde o nascimento até a vida adulta.

•  Ampliar a provisão indireta dos serviços de assistência social.
Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Iniciativas prioritárias:
• A emancipação social e econômica das camadas mais pobres da

população, através de ações eficientes, integradas e territorialmente
focadas por parte do poder público;

• Redução do déficit habitacional, com ênfase na promoção do
acesso de famílias de baixa renda à moradia adequada e
regularizada;

• Aumento da cobertura da assistência técnica e da extensão rural
pública, apoiando, de forma efetiva, a produção familiar;

• A segurança alimentar e nutricional de famílias mineiras em
condições de vulnerabilidade social no meio rural e em pequenas e
médias cidades do Estado;

• Promoção da inclusão produtiva, através da indução do
cooperativismo;

• O acesso da população em condições de pobreza ao sistema de
proteção social;

• A universalização do acesso à energia elétrica no campo;
• Promoção, por meio da implementação do Projeto Travessia, da

emancipação social e econômica das camadas mais vulneráveis da
população, através de ações eficientes, integradas e territorialmente
focadas, por parte do poder público.

4.9 - Qualidade Ambiental
Objetivos Estratégicos:
•  Aprimorar a gestão de bacias hidrográficas, visando

disponibilidade e qualidade da água e redução dos conflitos em torno
de seu uso.

•  Reduzir a contaminação das águas  de Minas Gerais.
•  Conservar o Cerrado e recuperar a Mata Atlântica.
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•  Promover a gestão eficiente  dos passivos de mineração e
indústrias.

•  Promover investimentos privados com externalidades ambientais
positivas.

•  Ampliar o tratamento de resíduos sólidos.
• Adotar metas de sustentabilidade e qualidade ambiental e

consolidar o sistema de monitoramento.
• Ampliar o percentual do território ambientalmente protegido e

promover a gestão eficiente das Unidades de Conservação.
• Consolidar o Sistema de Informação Ambiental e de

Monitoramento.
•  Concluir o zoneamento econômico-ecológico (uso da terra).
Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Iniciativas voltadas para:
• A revitalização do Rio das Velhas, especialmente em seu trecho

metropolitano;
• A conservação do Cerrado e a recuperação da Mata Atlântica;
• O fomento do desenvolvimento científico e tecnológico voltado para

o uso sustentável dos biomas Cerrado e Mata Atlântica;
• O tratamento adequado dos resíduos sólidos, visando equacionar a

destinação e fomentar o reaproveitamento;
• O fomento dos negócios ambientais impulsionados pelo mercado

de crédito de carbono e a preparação da indústria mineira para
adequação a uma política global de controle e prevenção das
mudanças climáticas;

• O fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos para a adequada gestão de bacias hidrográficas;

• A expansão do plantio de florestas econômicas em áreas já
desmatadas, com a introdução de sistemas agrosilvopastoris de
comprovado efeito conservacionista.

4.10 - Defesa Social
Objetivos Estratégicos:
•  Consolidar a tendência decrescente para os índices de violência

em Minas Gerais.
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•  Pacificar as comunidades de risco, por meio de programas de
prevenção, integrados com a área de desenvolvimento social e com
parceriais com os municípios e o terceiro setor.

•  Integrar e melhorar a qualidade da ação policial.
•  Criar e fortalecer as Ações de Inteligência Policial Integrada.
• Incentivar a participação crescente dos municípios e do setor

privado, visando o desenvolvimento e manutenção dos diversos
programas de Governo, como o Fica Vivo.

•  Fortalecer as ações da Corregedoria e criar núcleos de avaliação
e controle da qualidade do  trabalho policial.

• Modernizar o sistema prisional e o sistema de atendimento a
adolescentes em conflito com a lei.

•  Acabar com carceragens da policia civil.
Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Iniciativas ligadas à:
• Gestão integrada de informações, a fim de subsidiar as ações de

inteligência policial com ampla base informacional;
• Integração e qualidade da ação policial, de maneira a promover a

coerência na gestão do Sistema de Defesa Social, a partir da
coordenação da atuação das polícias e demais componentes do
sistema;

• Expansão e modernização do sistema prisional, mirando na
redução do déficit de vagas no sistema prisional, com ênfase na
racionalização da gestão das unidades prisionais e no aprimoramento
das condições de ressocialização de detentos;

• Atendimento às medidas socioeducativas para romper com o ciclo
vicioso da criminalidade juvenil;

• Prevenção social da criminalidade, com o objetivo de desmotivar o
ingresso de jovens em atividades ilícitas, por meio da disponibilização
de atividades socioeducativas e profissionalizantes voltadas para sua
inclusão social;

• Intensificação do uso da tecnologia de informação nas rotinas de
monitoramento nas áreas centrais das grandes aglomerações
urbanas.
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4.11 - Rede de Cidades e Serviços
Objetivos Estratégicos:
•  Planejar e gerir o desenvolvimento da rede de cidades mineiras

para adequar sua capacidade de prestação de serviços de educação,
saúde, saneamento, transporte, habilitação, acesso à internet,
inovação tecnológica, formação profissional e gestão ambiental.

• Fortalecer o sistema de planejamento e gestão urbana,
especialmente das cidades-pólo.

•  Ampliar a inserção nacional e internacional  da RMBH.
•  Ampliar a acessibilidade da população dos municípios de pequeno

porte aos serviços sociais básicos e aos mercados.
•  Promover a inserção territorial competitiva da rede de cidades

mineiras nos espaços geoeconômicos nacionais.
Resultados Finalísticos:
Iniciativas voltadas à:
• Disseminação de mecanismos de gestão e planejamento urbano,

de modo a promover o desenvolvimento da rede de cidades mineiras,
por meio do fortalecimento do sistema de planejamento da rede de
serviços públicos;

• Construção da governança metropolitana, implementação de
mecanismos de cooperação e adequação da infra-estrutura, com
vistas à ampliação da inserção nacional e internacional da Região
Metropolitana de Belo Horizonte;

• Promoção do desenvolvimento urbano em cidades-pólo mineiras
de porte médio;

• Conclusão da ligação pavimentada de todos os municípios
mineiros;

• Dotar o estado de Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede
de produção e disseminação cultural e artística nas cidades-pólo;

• Identificação e fomento de destinos turísticos estratégicos.
5 - Bases do Estado para Resultados
Em Minas, a idéia central da segunda geração do Choque de

Gestão é produzir benefícios concretos para a sociedade. Para tanto,
é imprescindível a generalização, para toda a administração pública
estadual, dos avanços já obtidos em determinados segmentos. A
aquisição do compromisso coletivo e permanente com a qualidade do
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gasto público também é essencial. Assim, a segunda geração do
Choque de Gestão alcançará seus objetivos baseada no binômio
qualidade fiscal e gestão inovadora e eficiente.

5.1 - Qualidade e Inovação em Gestão Pública
Objetivos Estratégicos:
Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Para se alcançar esses objetivos, a segunda geração do Choque de

Gestão tem papel central. Seus principais elementos são:
• Consolidar o Choque de Gestão em todos os setores do Governo

Estadual e adensar seus benefícios em transformações efetivas para
a sociedade mineira, com ênfase na geração de resultados
mensuráveis nas Áreas de Resultados definidas;

• Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas instituições
públicas mineiras, por meio da seleção, formação e desenvolvimento
de gestores públicos profissionais;

• Intensificar a utilização dos canais eletrônicos de interação com a
sociedade, bem como nos níveis intra e intergovernamental;

• Ampliar, agilizar e dinamizar o sistema de estatísticas de MG, para
que se tenham informações tempestivas e de qualidade, capazes de
fornecer subsídios para tomada de decisão;

• Construir o Centro Administrativo, tendo em vista a crescente
integração dos entes governamentais, o aumento da eficiência dos
serviços públicos, maior facilidade de acesso do cidadão e redução
dos custos de transporte, localização e transação.

5.2 - Qualidade Fiscal
Objetivos Estratégicos:
• Manter o compromisso com o equilíbrio fiscal, aprimorando a

prevenção e a mitigação de riscos fiscais.
• Estabilizar e iniciar a redução da despesa orçamentária como

proporção  do PIB estadual, passo que antecede uma política
sustentável de redução da carga tributária.

• Melhorar a composição estratégica do gasto, aumentando a
participação na despesa total dos investimentos públicos
impulsionadores da competitividade da economia.
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•  Aumentar a aderência do orçamento à  estratégia de médio prazo,
ampliando a participação dos Projetos Estruturadores na despesa
total.

•  Ampliar a qualidade e a produtividade dos gastos setoriais.
•  Política tributária indutora do investimento produtivo, com foco na

simplificação e descomplicação.
 Resultados Finalísticos:
* -  A tabela referente aos “Resultados Finalísticos” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2007.
Para o alcance dos objetivos expostos acima, são necessárias

iniciativas que busquem:
• A modernização da gestão fiscal, aprimorando a prevenção e a

mitigação de riscos fiscais, por meio de uma gestão moderna e
eficiente;

• A qualidade e a produtividade no gasto setorial, com ênfase na
melhoria da composição estratégica do gasto e no aumento da
aderência do orçamento à estratégia de desenvolvimento do Estado;

• A simplificação das normas tributárias para estabilizar a relação
receita tributária sobre o PIB, visando a redução gradual da carga
tributária a médio e longo prazos, descomplicar as relações entre o
Estado e o setor privado e obter maior eficiência tributária;

• A identificação e captação de fontes alternativas de recursos a
serem aplicados no processo de desenvolvimento do Estado e
prospecção de oportunidades nos programas de cooperação
nacionais e internacionais.

(*) A íntegra da proposição, com seus anexos, encontra-se na
página
“http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/publicacoes/plano_minei
ro_des_integrado.asp”.

PARECER SOBRE O PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE
DE TERRA DEVOLUTA DO ESTADO A QUE SE REFERE A

MENSAGEM Nº 49/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
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Casa, por intermédio da mensagem em epígrafe, um processo de
legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado, instruído pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 49/2007, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o processo de legitimação de posse de terra
devoluta rural, situada no lugar denominado Fazenda Cabeceira do
Brejo, no Município de Montezuma, com área de 157,0642ha, em
favor de Christiana Lemos Turza Ferreira.

O art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, atribui à Assembléia
Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes
ressalvas: a) a legitimação de terras devolutas situadas no perímetro
urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a 500m² e
2.000m², respectivamente; b) a alienação ou concessão de terra
pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado em
lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; d) em
ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha, cumprida sua
função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e
devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e e) a alienação ou
a concessão de terras públicas e devolutas rurais com área de até
100ha.

Cabe observar, ainda, que o art. 247, no § 6º, permite a alienação de
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, a
quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal com ela.
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Pelo exame dos autos do processo em causa, verifica-se que a
legitimação da terra devoluta de que trata a mensagem em análise
não se enquadra entre as citadas ressalvas constitucionais, devendo,
assim, ser previamente aprovada por esta Casa. Ademais, seu
fundamento é o disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993,
com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, ou seja, será
efetivada por compra preferencial.

Portanto, a pretensão encontra-se desprovida de quaisquer vícios
jurídicos, cabendo-nos apresentar projeto de resolução que aprova a
legitimação, conforme preceitua a mencionada Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela formulação de projeto de

resolução, a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta em
favor de Christiana Lemos Turza Ferreira, situada no lugar
denominado Fazenda Cabeceira do Brejo, Município de Montezuma,
com área de 157,0642ha (cento e cinqüenta e sete vírgula zero
seiscentos e quarenta e dois hectares).

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Padre João, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Getúlio

Neiva - Chico Uejo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 248/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Vida Nova,
com sede no Município de Belo Oriente.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 248/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Vida Nova, com sede no Município de Belo
Oriente, que possui como finalidade principal proporcionar,
gratuitamente, atendimento a crianças nas áreas de saúde, educação,
cultura e esporte, no intuito de concretizar para elas o direito e as
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao seu
desenvolvimento. Ademais, combate a fome e a pobreza; incentiva a
preservação do meio ambiente; presta auxílio às famílias mais
necessitadas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 248/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 759/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto em tela visa a declarar

de utilidade pública a entidade denominada Folia de Reis Companhia
Adorada dos Três Reis do Oriente, com sede no Município de
Capinópolis.

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 759/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Folia de Reis Companhia Adorada dos Três Reis do Oriente, com
sede no Município de Capinópolis, que tem por finalidade realizar os
tradicionais festejos da folia de reis e a difusão e a promoção da
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cultura popular brasileira, particularmente o folclore. Desenvolve
iniciativas orientadas para o treinamento de pessoas que trabalhem no
campo da cultura. Tendo em vista melhorar o seu desempenho,
promove parcerias e celebra convênios com outras instituições de
propósito semelhante.

Isto posto, acreditamos ser a referida entidade, merecedora do título
de utilidade pública.

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

759/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 795/2007
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 Loja Maçônica Obreiros da Paz nº
282, com sede no Município de Araxá.

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 795/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Obreiros da Paz nº 282, com sede no Município de
Araxá, que tem por finalidade a filantropia e o desenvolvimento moral
e cultural da comunidade.

Ela tem iniciativas na área da segurança pública, no abastecimento
e na distribuição de alimentos, no combate à pobreza, ajudando de
forma constante os mais carentes.

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

795/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
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Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 854/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação Borbagatense
Unidos para o Progresso - Abup -, com sede no Município de Ferros.

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 854/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Borbagatense Unidos para o Progresso, localizada no
Distrito de Borba Gato, no Município de Ferros, que tem por finalidade
a promoção de atividades na área social, educacional e da saúde,
entre outras. Particularmente, luta para melhorar as infra-estruturas
urbana e rural; promove palestras de interesse da comunidade, bem
como cursos de artesanato e de capacitação para o trabalho no
campo.

A referida entidade atua junto às autoridades municipais, estaduais e
federais, defendendo os interesses dos associados e fazendo
reivindicações diversas em nome da coletividade, razão pela qual é
merecedora do título de utilidade pública.

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

854/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 875/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas de
Perdões, com sede nesse Município.

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 875/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Boas Novas de Perdões, que tem por
finalidade a promoção da assistência social, a beneficência e a
educação. Tendo em vista a própria manutenção e o desenvolvimento
de suas atividades, estabelece intercâmbio com entidades congêneres
e firma convênio com órgãos públicos.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

875/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 883/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação de Equoterapia para
Deficientes do Leste de Minas, 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 883/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Equoterapia para Deficientes do Leste de Minas, com
sede no Município de Governador Valadares, que tem por finalidade a
inclusão dos portadores de necessidades especiais em programas
educacionais, integrando-os na vida e na sociedade por meio da
equoterapia, atividade que se tem mostrado, pelos resultados obtidos,
importante instrumento para a recuperação de tais pessoas.
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A Associação vem atuando com sucesso em Governador Valadares
e região, utilizando métodos tecnocientíficos para a completa
segurança física dos praticantes.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

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

883/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 884/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 884/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Educacional e Cultural Viva Voz, com sede no Município de
Curvelo, que possui como finalidade promover ações que visem ao
ajustamento e ao bem-estar dos portadores de deficiência auditiva.

Entre suas valorosas iniciativas, podemos enumerar a promoção de
atividades educacionais, culturais e sociais; a habilitação de seus
assistidos, objetivando sua inserção no mercado de trabalho, e o
estabelecimento de parcerias com a Apae para conseguir profissionais
especializados e recursos pedagógicos.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 884/2007 em turno único.
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Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 916/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Grupo Associativo de Apoio
Amor Exigente, com sede no Município de Ituiutaba.

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 913/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Grupo Associativo de Apoio Amor Exigente, com sede no Município de
Ituiutaba, que tem por finalidade congregar pessoas que tenham como
objetivo trabalhar para o desenvolvimento e a educação da criança, do
adolescente e do adulto, prestando-lhes assistência. Além disso,
promove a reintegração social de toxicômanos e alcoólatras por meio
de orientação e prevenção, proporcionando-lhes alimento e trabalho,
saúde, educação, qualificação profissional, esporte e lazer.

Para a consecução desses fins, firma pacto de colaboração com os
poderes públicos e órgãos não governamentais.

Em virtude da importância social das atividades desenvolvidas em
benefícios de seus associados e da comunidade em geral, essa
entidade se faz merecedora do pretendido título declaratório de
utilidade pública.

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

916/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
954/2007
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Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o Projeto de Lei nº
954/2007 tem por objetivo instituir a Semana de Conscientização
sobre a Fauna.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, VIII, c/c o art. 190, 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.

A devastação das florestas e o tráfico de animais silvestres já
causaram a extinção de inúmeras espécies e um desequilíbrio
ecológico considerável.

As principais causas da diminuição da população de animais
silvestres são a redução de seu habitats; a crescente ocupação
humana; a exploração econômica de áreas de florestas, pântanos e
cerrados; a caça e a pesca predatória, além das quadrilhas
organizadas e especializadas em tráficos de animais.

A captura dos animais acontece em lugares em que há grande
biodiversidade e em regiões pobres do ponto de vista
socioeconômico. Nessas regiões, algumas pessoas são contratadas
para fazerem a apreensão, e, nas grandes cidades, esses animais são
comercializados para diversos fins, incluindo-se a exportação. Quando
recolhidos pela fiscalização, encontram-se em péssimas condições,
dopados, maltratados, famintos, quando não mortos.

Assim, o projeto em análise é meritório e oportuno porque envolve a
conscientização das crianças para a preservação do meio ambiente e
para o combate ao tráfico de animais silvestres.
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Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, promoveu aprimoramentos de acordo com a
técnica legislativa.

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

954/2007 em turno único, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Wander Borges - Almir Paraca.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 968/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Aqui Vale - Associação Civil a Serviço
do Vale do Jequitinhonha e Demais Regiões dos Estados Brasileiros,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A 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 968/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Aqui Vale - Associação Civil a Serviço do Vale do Jequitinhonha e
Demais Regiões dos Estados Brasileiros, com sede no Município de
Belo Horizonte, que tem por finalidade o desenvolvimento de trabalhos
que apresentem soluções para os problemas relativos ao meio
ambiente.

A referida entidade presta serviços para a comunidade nas áreas da
saúde, do esporte, do lazer e turismo e da formação profissional e
científica; mantém atividades que visam à capacitação profissional e à
geração de emprego e renda.

Por sua relevância social, a referida instituição merece o título de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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968/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 969/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de
Assis, com sede no Município de Dores do Indaiá.

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 969/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica de Assis, com sede no Município de Dores
do Indaiá, que tem por finalidade a integração na família e na
sociedade de dependentes químicos, proporcionando-lhes assistência
integral, com ajuda de orientadores, assessores, psicólogos e
médicos.

A referida entidade dá instrução e apoio às famílias dos
dependentes químicos, convocando-as para reuniões periódicas;
assiste as pessoas da comunidade e outras que a ela recorrem;
organiza centros de oração, bem como grupos de orientação e
vivência para crianças e jovens, como forma de prevenção no uso de
drogas.

Por seu esforço de relevância social, a citada Comunidade merece o
título de utilidade pública.

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

969/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 971/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Comunidade Missionários da Nova
Aliança - CMNA -, com sede no Município de Várzea da Palma.

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 971/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Missionários da Nova Aliança, com sede no Município de
Várzea da Palma, que possui caráter beneficente e assistencial.

Dessa maneira, disponibiliza para os seus assistidos abrigos em
estabelecimentos designados como Casas de Maria Rainha da Paz,
visando proporcionar-lhes ambiente saudável e atividades que
possam melhorar suas condições de vida e bem-estar.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 971/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 984/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
dos Pessegueiros, com sede no Município de Extrema.

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,
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“a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 984/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro dos Pessegueiros, com sede no
Município de Extrema, que possui como objetivo essencial realizar
obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da população
local. Com esse propósito, implementa atividades nas áreas social,
cultural e desportiva; presta assistência às pessoas carentes; mobiliza
os associados para participar de iniciativas de interesse geral,
fomentando a integração e solidariedade entre eles e a comunidade.
Para subsidiar suas iniciativas, firma convênios com instituições
públicas e com a iniciativa privada.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

984/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.051/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Noiva
dos Cordeiros - ACNC -, com sede no Município de Belo Vale.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.051/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Noiva dos Cordeiros, com sede no
Município de Belo Vale, que possui como finalidade primordial
defender os interesses, direitos e as demandas dos moradores locais,
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principalmente os mais carentes.
No cumprimento dos seus propósitos, oferece serviços nas áreas da

saúde, educação, cultura, esporte e da assistência social, tais como:
assistência médica, ambulatorial, hospitalar e odontológica; doação de
material de construção, de cestas básicas, vestuário e material
escolar; manutenção de creches; incentivo à agricultura de
subsistência. Celebra convênios com órgãos públicos e instituições
privadas para subsidiar tais iniciativas.

Também incentiva a solidariedade e a integração entre os seus
associados e a comunidade, razão pela qual é merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.051/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 116/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.713/2006,
“dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no Estado e dá
outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, em conformidade com o
disposto no art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Cumpre esclarecer que, em virtude de decisão do Presidente da
Assembléia Legislativa, publicada no “Diário do Legislativo” de
11/5/2007, foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº
744/2007, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, o qual trata de
matéria análoga. Destarte, por força da Decisão Normativa da
Presidência nº 12, de 2003, esta Comissão deverá pronunciar-se
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também sobre o projeto apensado.
Fundamentação

O projeto sob comento trata da constituição, no âmbito do Estado,
de consórcio público entre as diversas entidades da Federação para a
realização de objetivos de interesse comum. Para tanto, prevê que o
mencionado consórcio será constituído mediante contrato, que deverá
ser precedido de subscrição de protocolo de intenções. Quanto ao
teor das cláusulas obrigatórias desse protocolo, a proposição faz
referência explícita às disposições constantes na Lei Federal nº
11.107, de 2005, a qual dispõe sobre normas gerais de contratação de
consórcios públicos e dá outras providências.

Em relação à natureza jurídica do instituto de que se cogita, a
proposição em análise, seguindo as mesmas diretrizes do diploma
normativo federal, prevê a aquisição de personalidade jurídica de
direito público ou de direito privado. No primeiro caso, está-se diante
da associação pública, que deverá integrar a administração indireta ou
descentralizada de todos os entes federados que participarem do
consórcio. No segundo, está-se diante de pessoa jurídica constituída
na forma da legislação civil, situação em que a existência jurídica da
entidade começa a partir da inscrição ou registro de seus atos
constituídos no órgão competente.

No tocante à consecução de seus objetivos, o projeto assegura ao
consórcio público uma pluralidade de prerrogativas, entre as quais se
destacam as de firmar convênios, contratos ou acordos de qualquer
natureza, de promover desapropriações e instituir servidões e de
outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços
públicos mediante autorização expressa prevista no contrato de
consórcio público. Ademais, os entes consorciados apenas entregarão
recursos ao consórcio por meio de contrato de rateio, que será
formalizado em cada exercício financeiro e cuja duração
corresponderá à vigência da respectiva dotação orçamentária.

O projeto prevê, ainda, que tal consórcio estará sujeito a controle e
fiscalização contábil, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas
por ocasião da análise das contas do Governador do Estado, que será
o representante legal do ajuste. Ademais, eventual retirada do ente da
Federação do consórcio público estará condicionada a ato formal de
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seu representante na assembléia geral.
Quanto à alteração ou extinção do contrato de consórcio público, o

art. 8º do projeto determina que ambas dependerão de instrumento
aprovado pela mencionada assembléia geral, o qual deverá ser
ratificado por meio de lei de todos os entes consorciados, que são as
entidades da Federação brasileira (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), conforme o caso.

Além de prever expressamente o instituto do contrato de rateio, a
proposição trata da figura do contrato de programa, instrumento a ser
utilizado para regular as obrigações constituídas entre os entes da
Federação ou entre estes e o consórcio público. Tal contrato deverá
estar em sintonia com a legislação sobre concessões e permissões de
serviços públicos, além de estabelecer procedimentos que assegurem
a transparência na gestão econômica e financeira de cada serviço em
relação a seus titulares, e deve conter, ainda, cláusulas que
disciplinem a transferência de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos, quando se tratar
de gestão associada. O contrato de programa poderá ser firmado por
entidades de direito público ou privado que integrem a administração
indireta de qualquer dos entes federados consorciados ou
conveniados.

A proposição faculta ao Estado a celebração de convênios com os
consórcios públicos, no intuito de proporcionar a descentralização e a
execução de políticas públicas em níveis adequados, além de
estabelecer que a organização e o funcionamento dos consórcios
serão regulados pela legislação que trata das associações civis,
desde que não contrarie o disposto na futura norma jurídica.

Finalmente, o projeto prevê que suas disposições não se aplicam
aos convênios de cooperação, aos contratos de programa para gestão
associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres que
tenham sido firmados antes da vigência da futura lei.

Após a enunciação do conteúdo da proposição, pode-se verificar
que suas disposições reproduzem, essencialmente, as normas da Lei
Federal nº 11.107, de 2005, a qual introduziu várias inovações no
ordenamento jurídico nacional, das quais a mais polêmica diz respeito
à atribuição de personalidade jurídica aos consórcios públicos, além
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de enquadrá-los no âmbito da administração indireta de todos os
entes federados consorciados. Nesse ponto, a disciplina da matéria
contrasta com a doutrina administrativista tradicional sobre o instituto
do consórcio, pois este sempre foi considerado um tipo de ajuste
celebrado entre entidades da mesma natureza para o alcance de
objetivos comuns, porém, sem personalidade jurídica. A respeito
disso, é oportuna a definição apresentada pelo clássico Hely Lopes
Meirelles, segundo o qual “consórcios administrativos são acordos
firmados entre entidades estatais, autárquicas, fundacionais ou
paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de objetivos
de interesse comum dos partícipes” (“Direito Administrativo Brasileiro”,
23a ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p.345). Na concepção do
renomado jurista, tanto os convênios quanto os consórcios
administrativos são desprovidos de personificação, razão pela qual o
autor os encarta como formas de cooperação associativa (op.cit.
p.343-345).

Igualmente, a publicista Maria Sylvia Zanella Di Pietro define o
instituto em questão como “acordo de vontades entre duas ou mais
pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível de
governo ou entre entidades da administração indireta para a
consecução de objetivos comuns” (“Curso de Direito Administrativo”,
17a ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.296). Em outra passagem de sua
obra, a autora ensina que “o consórcio administrativo, da mesma
forma que o consórcio de empresas, não adquire personalidade
jurídica. As entidades se associam, mas dessa associação não resulta
a criação de nova pessoa jurídica” (Destaque nosso. Op.cit. p.297).

Embora ambos os juristas sejam enfáticos ao negar a personalidade
jurídica dos consórcios administrativos, Hely Lopes entende ser mais
conveniente a criação de uma entidade civil ou comercial encarregada
de gerir os interesses do consórcio, ao passo que Di Pietro sustenta a
tese de que a gestão do consórcio deveria ficar a cargo de uma
comissão executiva constituída para essa finalidade.

Ao trazer à colação o posicionamento desses renomados
publicistas, o qual não se coaduna com as inovações trazidas pelo
legislador federal quanto à personificação dos consórcios públicos,
pretendemos apenas demonstrar a complexidade da matéria, que é
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digna de reflexão, debates e estudos mais aprofundados. Nessa linha
de raciocínio, é oportuno salientar, ainda, que, por mais respeitado e
competente que seja o jurista, suas lições não estão acima dos
comandos gerais e impessoais emanados do legislador, mormente
porque a lei é a fonte principal do Direito nos países que pertencem à
família romano-germânica, da qual faz parte o Brasil.

Uma vez levantado o problema da personificação do instituto, tema
altamente controvertido, cabe-nos verificar se o projeto tem
fundamento no ordenamento constitucional vigente, que é o aspecto
principal a ser apreciado nesta oportunidade.

Ora, o Estado membro, na condição de entidade político-
administrativa da Federação brasileira, desfruta de autonomia
constitucional para organizar e executar os seus próprios serviços
públicos. O critério básico para a definição das competências do
Estado federado é de natureza residual, cabendo-lhe tratar de todos
os assuntos que não estejam reservados à União e aos Municípios,
conforme se infere do disposto no § 1º do art. 25 da Lei Maior. Além
disso, o art. 241 das disposições constitucionais gerais da citada Carta
Política é explícito ao prever a competência do Estado membro para
editar normas sobre a matéria:

“Art. 241 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada
de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos
serviços transferidos” (destaque nosso).

Disposição semelhante consta no art. 14, § 12, da Carta mineira,
introduzido pela Emenda à Constituição nº 49, de 2001, o qual prevê a
competência do Estado e dos Municípios para disciplinar, mediante
lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação com os
entes federados.

Vê-se, pois, que todos os entes políticos gozam de prerrogativa
constitucional para legislar sobre o tema em questão, o que é, na
verdade, uma projeção de sua autonomia administrativa para
organizarem seus próprios serviços e atividades, na forma que
entenderem mais conveniente para a satisfação do interesse coletivo.
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Destarte, não há como questionar a competência estadual para editar
normas jurídicas sobre o instituto de que se cogita.

No tocante à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
cumpre assinalar que o tema em questão não se enquadra na esfera
privativa de nenhum órgão ou autoridade, sendo lícita e compatível
com a ordem constitucional vigente a apresentação do projeto por
membro desta Casa. Apesar de a grande maioria dos convênios e
consórcios serem firmados pelo Executivo, no âmbito do qual é mais
intensa a atividade administrativa, que é típica daquele Poder, é
peculiar ao Parlamento estabelecer diretrizes, parâmetros e regras a
serem observados pelo poder público quando da utilização desses
institutos jurídicos.

Além de guardar fidelidade aos mandamentos constitucionais
pertinentes, o projeto está em sintonia com a Lei Federal nº 11.107, de
2005, que contém normas gerais sobre a contratação de consórcios
públicos. Aliás, a grande maioria dos dispositivos da proposição em
comento reproduz, na sua essência, os preceitos da citada lei federal,
conforme destacado alhures. Assim, à luz das prerrogativas
regimentais asseguradas a esta Comissão, não há como negar que,
sob o ponto de vista estritamente formal, o projeto não contém vício
jurídico que comprometa sua tramitação.

Finalmente, cabe ressaltar que os aspectos atinentes à convêniência
e à oportunidade da matéria, os quais dizem respeito ao mérito da
proposição, devem ser apreciados pela Comissão de Administração
Pública, que poderá realizar audiência pública com outros órgãos do
Estado e da sociedade civil organizada, no intuito de buscar subsídios
que visem ao aperfeiçoamento do instituto do consórcio público.

O Projeto de Lei nº 744/2007, do Deputado Carlos Pimenta, dispõe
sobre a participação do Estado em consórcio interestadual, consórcio
entre entidades estaduais e incentivo à celebração de consórcios
intermunicipais.

O art. 1º do projeto define consórcio público como o “ajuste
administrativo, sem personalidade jurídica, entre entes públicos do
mesmo nível e espécie, para a consecução de objetivos comuns”
(destaque nosso), ao passo que seu art. 2º estabelece que tais
consórcios serão administrados por um dos entes consorciados.
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O projeto enumera os serviços que podem ser objeto de consórcio,
entre os quais se destacam política agrícola e agrária, educação,
cultura e desporto, ciência e tecnologia e assistência social. Ademais,
condiciona a celebração de consórcios à prévia aprovação de plano
de ação, a cargo da Secretaria de Estado, cujas atividades
correspondam ao objeto do consórcio, o qual conterá a identificação
do objeto, a forma de participação do Estado e o cronograma de
desembolso, entre outras informações.

Além da previsão expressa de participação do Estado e dos
Municípios nos consórcios públicos interestaduais e intermunicipais,
respectivamente, a proposição assegura às autarquias e às fundações
públicas, entidades com personalidade de direito público, a
prerrogativa de firmarem tais acordos, caso em que o termo consorcial
deverá definir suas atribuições por meio de um Colegiado de
Presidentes dessas entidades, um Conselho Diretor e uma Comissão
Executiva. O citado termo consorcial disporá também sobre os direitos
e as obrigações dos consorciados, a forma e as condições de
participação, de ingresso e reingresso no consórcio.

Quanto aos consórcios intermunicipais, o projeto prevê que suas
atribuições serão estabelecidas no respectivo termo consorcial, que
será constituído por um Colegiado de Prefeitos; um Conselho Diretor,
composto por Secretários Municipais; e uma Comissão Executiva,
composta por representantes técnicos dos Municípios consorciados
por meio do administrador.

Em ambos os projetos, pode-se verificar que o instituto do consórcio
público é o instrumento a ser utilizado para o alcance de objetivos
comuns entre os partícipes, que devem ter personalidade de direito
público. Entretanto, o Projeto de Lei nº 744/2007 não atribui
personalidade jurídica ao consórcio, o que exclui a possibilidade de
enquadrá-lo no âmbito da administração indireta. Aliás, a definição do
instituto, prevista no art. 1º do projeto, está amparada pela doutrina
clássica sobre a matéria, principalmente nas lições de Hely Lopes
Meirelles, que, conforme salientado, jamais admitiu que os consórcios
fossem dotados de personificação. Aí reside a principal peculiaridade
do Projeto de Lei nº 744/2007 em relação à proposição precedente.

Apesar de compatível com a doutrina tradicional, tal definição, nesse
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particular, afasta-se da diretriz prevista na Lei Federal nº 11.107, que
dispõe sobre normas gerais do instituto de que se cogita, uma vez que
o legislador nacional previu explicitamente a personificação dos
consórcios públicos, seja como associação pública, seja como pessoa
de direito privado, na forma da legislação civil.

Analisando a matéria à luz dos dispositivos regimentais pertinentes,
verifica-se que o tema comum a tais proposições é o instituto do
consórcio público, fato que justifica a anexação de um projeto ao outro
em razão da semelhança de objeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 116/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 349/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O Projeto de Lei nº 349/2007, do Deputado Doutor Viana, resulta do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.140/2005 e dispõe sobre a
obrigatoriedade de prestar informação nutricional de produtos
fabricados nos estabelecimentos comerciais de Minas Gerais,
vendidos sem embalagem própria.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça
para análise preliminar, que concluiu por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso XI, alínea “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende obrigar os estabelecimentos que

fabricam alimentos a serem vendidos por unidade ou peso e que não
tenham embalagem registrada no Ministério da Saúde a divulgarem
informações sobre o seu valor nutricional. Segundo o art. 2º da
proposição, os comerciantes deverão afixar, em local visível, tabela
com o valor nutricional dos produtos disponíveis para venda, ou então
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imprimi-las para entregar ao consumidor final, sem prejuízo da
observância das normas pertinentes editadas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa.

O objetivo do autor é proteger a saúde dos consumidores,
especialmente aqueles que têm restrições alimentares de ordem
patológica, tais como os diabéticos e os portadores de doença celíaca.
A norma proposta coaduna-se, ainda, com o direito de informação dos
consumidores, tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A matéria constante no projeto em estudo já foi submetida à análise
da Comissão de Saúde quando do trâmite do Projeto de Lei nº
2.140/2005, na legislatura passada. Os fundamentos apresentados à
época pela mencionada Comissão são acolhidos por este relator,
razão pela qual transcrevemos parte deles:

“Para nortear este parecer, reportamo-nos, em princípio, às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, que editou o
Regulamento Técnico sobre a Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, por meio da Resolução - RDC nº 360, de 23 de dezembro
de 2003, e também ao Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação, por meio da Resolução – RDC nº 216, de 15
de setembro de 2004.

De acordo com a Resolução RDC nº 360/2003, os produtos
mencionados na proposição em tela não estão sujeitos à obrigação de
rotulagem nutricional, uma vez que o item 1 dessa norma prevê:

‘O presente Regulamento Técnico não se aplica:
(...)
8 - aos alimentos preparados e embalados em restaurantes e

estabelecimentos comerciais, prontos para o consumo;
9 - aos produtos fracionados nos pontos de venda a varejo,

comercializados como pré-medidos;’.
O Regulamento da Anvisa que trata de Boas Práticas para Serviços

de Alimentação (RDC nº 216/2004) aborda diversos aspectos da
fabricação e da comercialização de alimentos, tais como edificações,
higiene, treinamento e controle dos manipuladores, técnicas de
preparação, armazenamento, transporte, exposição e venda de
alimentos. Esse instrumento também não determina o fornecimento de
informação nutricional para o consumidor.
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Observa-se que, embora desejável, a obrigatoriedade de
fornecimento de informação nutricional encontra ainda dificuldades de
implantação e controle no pequeno comércio varejista, que constitui a
grande maioria dos estabelecimentos atingidos pelo comando da
proposição que analisamos. Deve-se ressaltar que a informação
nutricional se reporta detalhadamente a todos os nutrientes que
compõem os produtos, tais como vitaminas, proteínas e sais minerais,
bem como à quantidade de calorias que contêm.

A diversidade de fornecedores de matéria-prima e a variedade de
produtos fabricados nesses estabelecimentos já dificultam
sobremaneira a prestação da informação nutricional. Ademais, seria
necessária a presença permanente de um responsável técnico da
área de engenharia de alimentos ou de um nutricionista em cada
estabelecimento para que a informação fosse confiável, uma vez que
as análises de cada ingrediente utilizado deveriam ser refeitas sempre
que houvesse qualquer alteração no preparo do alimento.

Infelizmente, sabemos que essa exigência, por mais que seja
benéfica do ponto de vista da saúde, inviabilizaria o funcionamento
das pequenas padarias e bares, especialmente no interior do Estado,
onde a norma também deveria ser cumprida. Grande parte desses
estabelecimentos funciona utilizando apenas mão-de-obra familiar,
num sistema artesanal simplificado e sem condições de sobrevivência
econômica no mercado, caso tenha que adotar padrões próximos do
modelo industrial.

Assim sendo, optamos por oferecer um substitutivo ao projeto, que
simplifica a proposta original, sem, contudo, tirar-lhe a essência, que é
o fornecimento de informação sobre os componentes do produto
adquirido, ou seja, sobre os ingredientes utilizados no seu preparo. O
substitutivo toma como referência as recomendações da Anvisa, o que
reforça a necessidade de informar sobre a validade do produto e
determina as condições de higiene e manuseio na sua elaboração.”

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

349/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Obriga os estabelecimentos comerciais a prestarem informação
sobre a composição de alimentos vendidos sem embalagem
registrada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado que

vendem alimentos por unidade ou por peso, sem embalagem
registrada, obrigados a prestar informação sobre a sua composição,
com a especificação dos ingredientes usados em sua preparação.

Art. 2º - A informação de que trata o art. 1º deve constar em tabelas
afixadas em local visível do estabelecimento ou em impressos que
sejam fornecidos ao consumidor.

Art. 3º - Os estabelecimentos adotarão procedimentos operacionais
padronizados para o preparo e a comercialização de seus produtos,
garantida a capacitação e o controle dos manipuladores, com vistas à
segurança das informações de que trata esta lei, observadas as
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
estabelecimento infrator às penalidades previstas na legislação em
vigor.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor

Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 486/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira, “proíbe
aos restaurantes, aos bares, às casas noturnas e aos
estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
consumação mínima e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1.

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
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Interno.
Fundamentação

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
manifestou-se sobre o conteúdo da proposição em tela quando do
trâmite do Projeto de Lei nº 2.202/2005, cujo parecer, a seguir
transcrito, é adotado, na íntegra, por este relator.

“A proposta em análise pretende instituir a vedação da cobrança de
consumação mínima por parte dos estabelecimentos comerciais do
Estado.

Segundo o autor do projeto, trata-se de uma medida que tem o
propósito de corrigir uma grave distorção existente no mercado de
consumo, uma vez que a cobrança da consumação praticamente
obriga o jovem que freqüenta casas noturnas a beber e comer em
limites e quantidades muitas vezes incompatíveis com a própria
vontade.

Deve ser lembrado que há anos essa prática vem sendo adotada
nas casas noturnas de quase todo o País, contrariando as disposições
legais que versam sobre a matéria.

Em muitas unidades da Federação, o problema já foi eliminado por
meio da edição de leis estaduais, que suplementam as disposições
constantes na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, vedando a cobrança
da consumação mínima.

Conforme foi enfatizado pelo relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça, trata-se de uma proposta que está em perfeita
consonância com as disposições constantes no Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.

Com efeito, o mencionado diploma legal proíbe não apenas a ‘venda
casada’, mas também o estabelecimento de limites quantitativos para
o consumo de mercadorias. Essa prática, em verdade, viola um
princípio básico das relações de consumo, que consiste na proteção
dos interesses do consumidor, na medida em que obriga o cliente a
despender um volume maior de recursos do que o necessário.

Entendemos, pois, ser pertinente a aprovação do projeto, que vai ao
encontro dos interesses de todos os consumidores do Estado”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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486/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio -

Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 566/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em análise, fruto
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 565/2003, dispõe sobre a
Política Estadual de Estímulo à Construção de Barragens e de
Desenvolvimento Econômico das Regiões Norte de Minas e dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A política de que trata o projeto em tela, de estímulo à construção de

barragens e de desenvolvimento econômico das regiões Norte de
Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, objetiva combater os
efeitos da seca, melhorar a oferta e a distribuição de água no semi-
árido mineiro, otimizar e integrar as iniciativas públicas e privadas de
gerenciamento dos recursos hídricos e promover o desenvolvimento
econômico e social das regiões acima referidas. A iniciativa incumbe
ao Estado dar suporte técnico, financeiro e operacional aos Municípios
que desenvolvam ações, projetos e programas de construção de
barragens e o uso múltiplo e sustentável das águas de seus territórios.

O art. 4º do projeto dispõe que, para a consecução desses objetivos,
o Estado deve criar programas, instituir projetos e grupos técnicos em
articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas de créditos e
conceder incentivos fiscais, realizar obras de infra-estrutura, incentivar
o cooperativismo, bem como consignar dotação orçamentária
específica.

Ao analisar preliminarmente a matéria, a Comissão de Constituição
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e Justiça apresentou duas emendas. A primeira substitui, no art. 1º, a
expressão “os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri” pela “Nordeste de
Minas”, ajustando a designação da área àquela adotada na Lei nº
14.171, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - Idene - e delimita sua região de atuação. Essa
modificação não contraria o intuito original da proposição, uma vez
que o Nordeste de Minas abrange as bacias dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, bem como as dos Rios Pardo e São Mateus,
igualmente carentes de recursos hídricos e, por isso mesmo,
incluídas, por força de lei federal, no Polígono das Secas do Nordeste
Brasileiro, em sua porção no território mineiro.

A segunda emenda visa a suprimir o art. 4º sob o argumento de que
o dispositivo contém diretrizes programáticas para a ação do Poder
Executivo já abrangidas por normas constitucionais e legais vigentes.
Neste caso, achamos que houve excesso de zelo no exame da
Comissão de Constituição e Justiça, pois, mesmo repetitivo, o
dispositivo facilita o entendimento da norma que se propõe.

Em 2003, quando o projeto de lei em comento veio a esta Comissão,
diante da relevância do assunto, sua temática foi debatida em
audiência pública. Foram ouvidos representantes de órgãos e
entidades com atuação e atribuições no uso dos recursos hídricos e
na promoção do desenvolvimento do semi-árido mineiro, entre os
quais: Ruralminas, Copasa, Codevasf, Cemig, IEF, Emater, Igam,
associações regionais e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Jequitaí e
Pacuí. Estiveram presentes também Prefeitos e Vereadores de
Municípios localizados na região.

Os convidados foram unânimes em reconhecer a necessidade de
projetos, programas e maior alocação de recursos para melhorar a
oferta e a distribuição de água no semi-árido. Há que promover
parcerias entre órgãos governamentais e municipais para implantar
empreendimentos que, dentro das alternativas técnicas mais viáveis,
constituam um diferencial para o beneficio econômico e social das
populações locais. Embora enfrentem uma contínua escassez de
recursos e de investimentos públicos, essas populações são ricas em
valores humanos, culturais e, especialmente, em conhecimento
relacionado ao convívio com os efeitos das secas.
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Os debates enfatizaram a importância das pequenas barragens para
acumular e conservar as águas pluviais, que nas regiões semi-áridas
se concentram em um curto período do ano. Essas estruturas
adquirem excepcional importância na regularização dos cursos d’água
no semi-árido mineiro, em que a precipitação média anual é, via de
regra, acima de 800 mm. Devido à degradação ambiental, essas
águas de chuva fluem rapidamente para os cursos d’água, diminuindo
seu tempo de contato com os solos e, conseqüentemente, a infiltração
e a recarga das águas subterrâneas. Ao retê-las, as barragens
facilitam a infiltração e permitem a recuperação de nascentes, ao
mesmo tempo em que regularizam os cursos d’água. É necessário,
contudo, que se tomem os cuidados na seleção de locais para
implantá-las, para evitar danos ambientais desnecessários.

Os presentes à audiência realizada em 2003 realçaram, de forma
unânime, o papel importante das pequenas barragens e de estruturas
auxiliares para acumulação de água, como as barraginhas de meia
encosta e as curvas de nível associadas a tanques na reabilitação de
nascentes. A um custo extremamente baixo e com a utilização de
equipamentos simples, pequenas obras de fácil e rápida execução
podem perfeitamente contribuir para a recuperação dos índices de
infiltração das águas da chuva nos solos, contribuindo para recuperar
as reservas de água do subsolo.

As opiniões proferidas durante o debate corroboram o entendimento
de que o projeto de lei em análise é importante para redirecionar as
ações do Governo estadual na instituição de uma política de estímulo
ao desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste de Minas, indicando
os instrumentos necessários para sua execução.

Assim, apenas para melhor ajustar o projeto de lei aos seus
propósitos, apresentamos a Emenda nº 3, que modifica o inciso IV do
art. 2º, para adequá-lo à nova denominação das regiões, isto é, o
Norte e o Nordeste de Minas, conforme proposto pela Emenda nº 1 da
Comissão de Constituição e Justiça, com a qual concordamos. Ainda
na mesma emenda, incluímos um parágrafo único para explicitar a
necessidade de que as obras de infra-estrutura nas regiões do semi-
árido, sejam realizadas segundo preceitos que privilegiem a
conservação da água. Por último, alertamos que as emendas



862

apresentadas impõem a necessidade de se retificar a redação da
ementa da proposição.

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

566/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda nº 3, a seguir apresentada, e pela
rejeição da Emenda nº 2.

Emenda nº 3
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 2º, dando-se ao

inciso IV deste mesmo artigo a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
IV - promover o desenvolvimento econômico e social do Norte e

Nordeste de Minas Gerais;
V - (...)
Parágrafo único - Respeitadas as alternativas técnicas e locacionais

mais viáveis no âmbito da política de construção de barragens, serão
prioritárias as ações de contenção das águas pluviais por meio da
implantação de microbarragens, barraginhas ou tanques, entre
outros.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Almir Paraca, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 609/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, “veda a
inscrição do nome de consumidor de serviço público em cadastro de
restrição ao crédito”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 proposição em tela pretende proibir a inclusão do nome dos

consumidores de serviço público nos cadastros de restrição ao crédito
atualmente existentes, entre eles o SPC e o Serasa.
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Ao justificar a apresentação do projeto, o autor deixa claro que
“serviços públicos são aqueles que devem ser prestados pelo Estado,
porque relacionados a suas atividades fins”.

Ocorre que o poder público há muito deixou de prestar esses
serviços diretamente à população, como ocorria no caso da energia
elétrica e da telefonia, uma vez que as empresas estatais que
desenvolviam essas atividades foram privatizadas. Atualmente os
serviços são disponibilizados ao consumidor por meio de empresas
privadas que atuam na condição de concessionárias, conforme
previsto no Texto Constitucional. É evidentemente que o interesse
preponderante dessas empresas é o lucro, o que acaba por
estabelecer um verdadeiro conflito entre fornecedores e
consumidores.

Por um lado as empresas concessionárias adotam uma política de
mercado que proporciona ganhos cada vez maiores, retirando direitos
conquistados há anos pelos consumidores, e, por outro, os usuários
do serviço se vêem onerados com as tarifas, que também crescem
exponencialmente, e com a restrição de direitos que lhes eram
assegurados pela própria natureza pública dos serviços.

O consumidor, na verdade, já é suficientemente penalizado quando
deixa de pagar a conta de consumo, uma vez que o serviço é logo
interrompido. Não é razoável que, além desse ônus, que resulta em
transtornos que vão além da pessoa do devedor, este veja seu nome
incluído em cadastros de restrições de crédito.

Esses cadastros, na verdade, foram constituídos como simples
balizadores do crédito a ser disponibilizado pelos fornecedores, mas,
atualmente, transformaram-se em verdadeiros serviços de informação,
uma vez que contêm dados de toda ordem e são utilizados, até
mesmo, por empresas para pesquisa acerca da idoneidade dos
trabalhadores que se candidatam ao emprego.

Entendemos pertinente a aprovação da medida proposta, que
deverá corrigir as mazelas que afetam os usuários desses serviços
públicos.

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

609/2007.



864

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta, relator - Célio Moreira -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, “fixa prazo
para que as operadoras de TV a Cabo efetuem a interrupção do
serviço quando solicitada pelo usuário”.

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 tela pretende corrigir um vício nas relações

existentes entre operadoras de televisão a cabo e os consumidores,
consistente na dificuldade de se conseguir a rescisão do contrato com
a conseqüente interrupção do serviço.

Conforme cogitado na justificação do projeto, a demora no
atendimento do pedido de cancelamento do sinal, feito pelo
consumidor, tem gerado para este ônus e desgastes desnecessários.
A regulamentação da matéria, por meio desta proposta de lei,
colocaria fim a esta controvérsia, uma vez que o descumprimento da
norma sujeitaria o infrator às penalidades previstas no Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/9/90).
Entendemos que a adoção da medida proposta se mostra oportuna e
necessária, pois reduzirá significativamente os conflitos existentes
entre os dois pólos da cadeia de consumo.

Por outro lado, a medida está em consonância com o princípio da
proteção aos interesses econômicos do consumidor, que, embora
manifeste desinteresse pela continuidade do serviço, fica obrigado a
pagar a mensalidade até o efetivo desligamento da rede, sujeitando-
se aos caprichos da operadora, que não possui nenhum critério para
atender as solicitações que, com esse objetivo, lhe são endereçadas.

Esta Casa Legislativa, em reiteradas oportunidades, tem procurado



865

corrigir distorções dessa natureza, editando leis que suplementam os
comandos constantes no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor e na própria legislação de telecomunicações, que nada
dispõem sobre a matéria.

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

615/2007.
Sala das Comissões, de 14 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta, relator - Célio Moreira -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 631/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 631/2007
acrescenta artigo à Lei Estadual nº 13.771, que dispõe sobre a
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas
do Estado, com o objetivo de dar maior proteção às águas dos
mananciais que abastecem as fontes das estâncias hidrominerais de
Minas Gerais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A proposição
vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, c/c art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela é decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 784/2003, do Deputado Laudelino Augusto. Assim, julgamos
oportuna a retomada dos argumentos que fundamentaram o parecer
exarado à época e aprovado por esta Comissão. In verbis: “a
proposição foi elaborada com a clara intenção de evitar a recorrência
dos problemas ocasionados pela explotação de um poço tubular
perfurado próximo das fontes de águas minerais da Estância
Hidromineral de São Lourenço.

Ali, a empresa concessionária do Parque, uma subsidiária de
multinacional suíça, visando a aumentar a produção obtida das fontes
de águas especiais, naturalmente gasosas, fez perfurar um poço
tubular profundo no interior do perímetro da Estância. O objetivo
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dessa obra era obter mais águas minerais gasosas de lençóis
profundos, de forma a ter maior quantidade disponível para o
engarrafamento.

Entretanto, as águas captadas pelo poço, além de não serem
gasosas, têm concentração de ferro bem acima do valor máximo
permitido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da
Saúde para serem aceitas como potáveis. A empresa, para aproveitar
a produção do poço em seu engarrafamento, decidiu implantar um
procedimento de dessalinização da água, que consiste em retirar seu
excesso de ferro, de forma a torná-la potável.

Esse procedimento foi devidamente licenciado no Ministério da
Saúde, com base em interpretações de leis que consideram a água
como alimento. Porém, à luz do Código de Águas Minerais, legislação
federal que rege a matéria, a alteração da composição natural das
águas por meio de tratamento de qualquer natureza para posterior
industrialização é ação expressamente proibida e claramente ilegal.

A insistência da empresa em manter esse procedimento, com base
na brecha legal citada, e seu calculado “autismo” em relação aos
protestos da população de São Lourenço e das Estâncias
Hidrominerais vizinhas sobre o desvirtuamento do maior patrimônio da
cidade, só pode prosperar pelo imobilismo da burocracia diante da
alegação da existência de um vácuo legal, determinado pelo
sombreamento entre as leis que regem o licenciamento de produtos
alimentícios e o Código de Águas Minerais.

Assim, consideramos que o desarquivamento do projeto é
pertinente, por dotar o Estado de instrumento que permite uma ação
concreta para equacionar casos similares a esse. Por oportuno,
apresentamos o Substitutivo nº 1 para sanar impropriedades do texto
original.”.

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

631/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta artigo à Lei nº 13.771, de 11 dezembro de 2000, que

dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
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subterrâneas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, passa a

vigorar acrescida do seguinte art. 33-A:
“Art. 33 - A - A outorga do direito de uso e a concessão de licenças

ambientais para fins de captação de águas subterrâneas, inclusive
das nascentes naturais, em um raio de trinta quilômetros do perímetro
das estâncias hidrominerais, por meio de poços tubulares ou por
qualquer outro meio, para a produção de águas a serem
dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua comercialização, serão
precedidas de audiência publica com a participação dos órgãos e
entidades estaduais competentes, do empreendedor, da população e
do poder público municipal da estância hidromineral diretamente
afetada.

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica às águas destinadas ao
abastecimento público e a outros usos estabelecidos na
regulamentação desta lei.

§ 2º - O órgão ou entidade competente promoverá, no prazo de
cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta lei,
audiências públicas destinadas a avaliação de cada um dos
empreendimentos que se utilizam dos processos de salinização ou
dessalinização para produção de águas destinadas ao
engarrafamento e à comercialização já implantados no Estado.

§ 3º - É de responsabilidade do empreendedor a apresentação de
estudo técnico, sobre os impactos a serem produzidos nas captações
dos mananciais que abastecem as estâncias hidrominerais, com base
na Portaria nº 231, de 31 de julho de 1998, do Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM -, do Ministério de Minas e Energia,
elaborado por instituto de pesquisa vinculado a universidade ou ao
Estado ou por empresa privada prestadora de serviço, que assine
termo de compromisso assegurando a independência de seu trabalho
em relação ao empreendedor.

§ 4º - As audiências públicas serão convocadas com antecedência
mínima de quarenta e cinco dias da data de sua realização.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
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Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca, relator - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 679/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 679/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.159/2005,
acrescenta o art. 19-A à Lei nº 13.199, de 29/1/99, que dispõe sobre a
política estadual de recursos hídricos e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

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, cabe-nos esclarecer que a matéria em pauta foi

apreciada por esta Comissão na legislatura anterior. Na ocasião, o
relator foi o Deputado Sávio Souza Cruz, o qual, em nosso
entendimento, praticamente esgotou o assunto ao abordá-lo de forma
minuciosa, precisa e oportuna, com o substitutivo apresentado e
aprovado na Comissão. Por concordarmos com os argumentos já
apresentados nesse parecer, iremos reportá-los nesta
fundamentação.

O projeto de lei em análise altera a Lei nº 13.199, de 1999, que
dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá outras
providências, com o objetivo de definir limites para a utilização de
água superficial por um único usuário e, dessa forma, garantir o seu
uso múltiplo e racional.

Na forma proposta, o texto do projeto estabelece que a outorga de
direito de uso de água superficial a um único usuário, seja ele pessoa
física ou jurídica, será limitada ao volume máximo de um terço da
vazão outorgável do corpo de água a ser captado. Há alguns casos,
entretanto, em que se poderá outorgar mais de um terço da vazão. A
proposição estabelece esses casos:

. o órgão competente, a seu critério, e mediante justificativa técnica
que inclua análise de riscos ambientais, poderá conceder a um único
usuário, em caráter precário, o volume da vazão outorgável;
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. o volume de água será concedido em caráter precário e ficará
sempre disponível para a concessão de novas outorgas, observado o
prazo de até 120 dias para adequação do antigo usuário e as
prioridades de uso das águas da bacia;

. o limite de um terço do volume de água outorgável não se aplica às
outorgas de direito de uso de água para fins de abastecimento
público.

Como sabemos, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos,
prevista na Lei nº 13.199, de 1999, é um instrumento pelo qual o
Estado concede ao interessado, pessoa física ou jurídica, o direito de
utilizar as águas de seu domínio por tempo determinado, em
condições preestabelecidas. Essa lei, nos arts. 17 a 22, define os usos
de água sujeitos a outorga e determina que sejam respeitadas as
prioridades de uso estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas. Estabelece ainda que se leve em
conta a necessidade de preservação do uso múltiplo e racional das
águas. A mesma lei determina que o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam - seja o órgão responsável pela efetivação das outorgas,
as situações em que estas poderão ser suspensas e, finalmente,
estabelece o prazo máximo de 35 anos para sua validade, com a
possibilidade de renovação.

Contudo, como já observado quando da análise do projeto original, a
citada lei não estabelece limites quanto ao volume de água outorgável
a um único usuário, o que tem favorecido o surgimento de conflitos
pelo uso de mananciais em algumas bacias hidrográficas de Minas
Gerais. Nesse contexto, a proposição em foco é oportuna, pois define
critério objetivo que impede a ocorrência de “monopólios” na utilização
das águas superficiais de domínio do Estado.

Além da limitação da vazão outorgável a um único usuário, também
entendemos ser oportuna a introdução de duas outras medidas na
legislação afeta ao tema, conforme o substitutivo aprovado por esta
Comissão na legislatura anterior: a instituição da “outorga preventiva
de uso de recursos hídricos” e a “declaração de reserva de
disponibilidade hídrica para uso de potencial de energia hidráulica”.
Previstas na Lei Federal nº 9.984, de 17/7/2000, que dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Águas - ANA -, e na Resolução nº 16,
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de 8/5/2001, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, essas duas
medidas são importantes instrumentos para planejar
empreendimentos que requeiram prazos mais dilatados para sua
concepção e implantação.

Além das medidas citadas, o substitutivo estabelece que, para as
outorgas concedidas em caráter precário, tanto os procedimentos para
a elaboração de justificativa técnica quanto as situações em que será
exigida análise de risco ambiental serão definidos no regulamento da
lei. Determina ainda que, além do abastecimento público de água,
outras atividades consideradas de utilidade pública ou de interesse
social, conforme dispuser o regulamento, também ficarão isentas das
restrições que se pretende implantar.

Portanto, com o intuito de recuperar os esforços e a orientação já
emanados por esta Comissão sobre a matéria em foco, na legislatura
anterior, reiteramos o parecer aprovado na ocasião, com o
Substitutivo nº 1.

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

679/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta os arts. 19-A, 19-B e 19-C à Lei nº 13.199, de 29 de

janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos e dá outras providências.

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

acrescida dos seguintes arts. 19-A, 19-B e 19-C:
“Art. 19-A - A outorga de direito de uso de água superficial a um

único usuário, pessoa física ou jurídica, fica limitada à vazão máxima
de um terço da vazão outorgável do corpo de água a ser captado.

§ 1º - A critério do Igam e mediante justificativa técnica apresentada
pelo requerente, o limite de vazão a que se refere o ‘caput’ deste
artigo poderá ser aumentado, em caráter precário, até o total da vazão
outorgável.

§ 2º - Os procedimentos para a elaboração da justificativa técnica
prevista no § 1º e as situações em que esta deverá conter análise de
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risco ambiental serão definidos em regulamento.
§ 3º - A vazão de água concedida em caráter precário a um único

usuário, conforme previsto no § 1º, poderá ser objeto de outorga a
outra pessoa física ou jurídica, observadas as prioridades de uso das
águas da bacia.

§ 4º - No caso previsto no § 3º deste artigo, o usuário terá prazo de
cento e vinte dias para adaptar-se à redução do limite da vazão
provisoriamente outorgada.

§ 5º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -, por
proposta do Igam ou de Comitê de Bacia Hidrográfica, poderá
estabelecer critérios mais restritivos para a definição da vazão máxima
outorgável a um único usuário, levando em consideração a demanda
e a disponibilidade de recursos hídricos locais.

§ 6º - O disposto no ‘caput’ deste artigo não se aplica às outorgas de
direito de uso de água para abastecimento público, bem como para
outras atividades consideradas de utilidade pública ou de interesse
social, conforme dispuser o regulamento.

Art. 19-B - O Igam poderá emitir outorga preventiva de uso de
recursos hídricos, com a finalidade de declarar a disponibilidade de
água para os usos requeridos, observado o disposto no art. 19.

§ 1º - A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos
hídricos e se destina a reservar a vazão passível de outorga, a fim de
possibilitar aos investidores o planejamento de empreendimentos que
necessitem desses recursos.

§ 2º - O prazo de validade da outorga preventiva será fixado
levando-se em conta a complexidade do planejamento do
empreendimento e limitar-se-á a três anos.

§ 3º - Os requerimentos de outorga preventiva de uso de recursos
hídricos serão publicados no órgão oficial de imprensa do Estado,
bem como em um periódico regional ou local de grande circulação.

Art. 19-C - Compete ao Igam, em atendimento ao disposto no § 1º
do art. 7º da Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000, articular-se
com os órgãos federais competentes para a emissão de declaração
de reserva de disponibilidade hídrica para uso de potencial de energia
hidráulica em corpo de água de domínio do Estado.

Parágrafo único - A declaração de reserva de disponibilidade hídrica
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obedecerá ao disposto no art. 19 desta lei.”.
Art. 2º - A renovação das outorgas de direito de uso de água em

vigor na data de publicação desta lei obedecerá ao disposto na Lei nº
13.199, de 29 de janeiro de 1999, com as alterações efetuadas por
esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Wander Borges - Almir Paraca.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 847/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Leonardo Moreira, proíbe
que as empresas que exploram serviços de televisão a cabo cobrem
pela instalação e pelo uso de pontos extras.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

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 cobrança pela instalação e utilização de pontos extras por parte

das concessionárias dos serviços de televisão a cabo tem gerado
controvérsias de toda ordem, tanto no Estado quanto nas demais
unidades da Federação.

Conforme foi enfatizado na justificação do projeto, essa cobrança
mostra-se abusiva, quer pelo fato de os dispositivos legais relativos
aos ganhos da operadora do serviço não fazerem nenhuma previsão
desse ônus para o consumidor, quer pelo fato de a extensão da rede
nas dependências internas da residência que recebe o serviço não
resultar em custo para a operadora.

Para melhor visualizar a situação vivenciada pelos usuários dos
serviços de televisão a cabo, é importante lembrar a prestação do
serviço de telefonia fixa, em que o consumidor recebe o sinal na
residência e instala tantas extensões quantas julgar necessárias, sem
nenhuma cobrança adicional por isso.

A situação deve ser regulamentada por lei estadual, para que não
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proporcione o enriquecimento ilícito das operadoras do serviço, em
prejuízo para o consumidor, que acaba sendo demasiadamente
onerado com essa cobrança, cuja legalidade, a propósito, tem sido
questionada em nossos tribunais.

A aprovação da proposta em apreço e a transformação da matéria
em norma jurídica colocará fim a toda essa controvérsia, em proveito
do consumidor mineiro.

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

847/2007.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Walter Tosta -

Célio Moreira.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 915/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.712/2006, a requerimento do Deputado Jayro
Lessa, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sete
Lagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 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.

Em 15/5/2007, esta relatoria houve por bem baixar a proposição em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação. Atendida a
diligência, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 915/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Sete Lagoas imóvel constituído de terreno urbano, com
área de 20.000m², situado na Av. José Sérvulo Soalheiro, nº 225,
Bairro Esperança, nesse Município, incorporado ao patrimônio do
Estado em 1966 por doação de particulares, para a construção de
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escola para crianças excepcionais, sem no entanto constar no
instrumento público de doação cláusula de reversão.

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, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade dada ao
imóvel, expressa no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, o
desenvolvimento de serviços de interesse social ligados aos
portadores de deficiência. Também na defesa do interesse coletivo, o
art. 2º da proposição determina que o bem reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuado o motivo de sua doação.

Cabe esclarecer que a Seplag, atendendo ao pedido de diligência
por intermédio da Nota Técnica nº 191/2007 manifesta-se favorável à
pretendida doação, tendo em vista que a Secretaria de Estado de
Educação, órgão ao qual o imóvel está vinculado, não tem interesse
em sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 915/2007.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Fábio Avelar -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 19/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 19/2007, de autori a do
Governador do Estado, que acrescenta parágrafo ao art. 2°-A da Lei
Complementar n° 83, de 28 de janeiro de 2005, que d ispõe sobre a
estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, foi
aprovado no 2° turno com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 19/2007

Altera o art. 2°-A da Lei Complementar n° 83, de 28  de janeiro de
2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do
Estado - AGE -, e o art. 69 da Lei Complementar n° 34, de 12 de
setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério
Público do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2°-A da Lei Com plementar n° 83,

de 28 de janeiro de 2005, o seguinte § 4°:
“Art. 2°-A - (...)
§ 4° - O disposto neste artigo aplica-se aos membro s dos conselhos

dos Poderes do Estado, em relação ao exercício de suas atribuições,
ainda que não percebam remuneração e exerçam função sem cargo.”.

Art. 2° - O inciso XI do art. 69 da Lei Complementa r n° 34, de 12 de
setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 69 -
(...)
XI - exercer as atribuições previstas no art. 129, II e III, da

Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o
Governador ou o Vice-Governador do Estado, o Advogado-Geral do
Estado, Secretário de Estado, membro da Assembléia Legislativa,
Magistrado, membro do Ministério Público ou Conselheiro do Tribunal
de Contas, e quando, por ato praticado em razão de suas funções,
contra estes deva ser ajuizada a competente ação;”.

Art. 3° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua
publicação.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela

Reis.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/6/2007, a seguinte

comunicação:
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Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Jacinto Gonçalves de Sousa, ocorrido no dia 23/5/2007, em Patos de
Minas.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/6/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 57 e 58/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.269 e 1.270/2007), do
Governador do Estado - Ofícios - Registro de presença - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.271 a 1.275/2007 - Requerimentos nºs 712 a 716/2007 -
Proposições não Recebidas: Requerimentos da Comissão de
Fiscalização Financeira e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Comunicações: Comunicações do Deputado Elmiro Nascimento (3) e
Dimas Fabiano (2) - Interrupção dos trabalhos ordinários -
Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos
ordinários - Leitura do termo de posse - Assinatura do termo de posse
- Posse do Deputado Vanderlei Jangrossi - Reabertura dos trabalhos
ordinários - Questões de ordem - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva
- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião
Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton
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Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h14min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N° 57/2007
Belo Horizonte, 13 de junho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre
normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e institui a Política
Estadual de Resíduos Sólidos.

Ressalta-se que as medidas inscritas no projeto ora encaminhado
têm como substrato a legislação federal vigente e estão em
conformidade com as determinações insertas na Deliberação COPAM
nº 199, de 5 de julho de 2005, que estabelece que a proposta deverá
conter as diretrizes gerais para o gerenciamento de resíduos sólidos.
Destarte, o projeto de lei dispõe sobre a matéria de forma abrangente,
sem contemplar especificidades de determinados tipos de resíduos,
que deverão ser objeto de deliberações normativas específicas.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar
Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, responsável pelo planejamento e
coordenação de ações setoriais a cargo do Estado relativas à
articulação de políticas de gestão concernentes ao meio ambiente.

Tratando-se de medida de relevante interesse público, ressalto que
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todos os procedimentos legais necessários para a efetivação da
presente proposta foram observados, sendo estas, Sr. Presidente, as
razões que me levam a propor à elevada análise de seus nobres
pares o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
A falta de uma política de gestão de resíduos sólidos tem conduzido

a prejuízos ambientais e de saúde pública no Estado de Minas Gerais
e nas demais Unidades Federativas.

Em resumo, pode-se dizer que expressiva parte da destinação final
de resíduos sólidos urbanos ainda é disposta fora das condições
estabelecidas pela legislação de proteção ao meio ambiente, sob a
forma de lixões. Tal situação, aliada à falta de uma política de
saneamento ambiental, explica o aberrante número de pessoas
internadas por doenças causadas via vinculação hídrica, como a
cólera, a leptospirose e a diarréia.

Além disso, os resíduos industriais, de serviços de saúde, agrícolas
e especiais também carecem de diretrizes gerais para sua disposição
adequada.

Para equacionar a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos,
o Estado de Minas Gerais conta com um arcabouço legal, federal e
estadual, não consolidado em um único diploma. Há leis que
interferem indiretamente no gerenciamento dos resíduos, como as
relativas à administração pública e ao licenciamento ambiental, alguns
decretos, portarias, resoluções do CONAMA e da ANVISA e ainda
normas do Conselho Estadual de Política Ambiental. A falta de um
edifício jurídico básico, consolidado em uma única lei, dificulta
sobremaneira a aplicação das normas, causando enorme insegurança
jurídica para as ações de caráter público ou privado.

Nesse sentido, é patente a necessidade de se organizar a matéria
em um diploma legal norteador das políticas públicas nessa área. O
presente projeto de lei procura caminhar nesse sentido, sendo fruto de
longa discussão travada no âmbito do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM, que, através de um grupo de trabalho criado pela
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Deliberação COPAM nº 199, de 5 de julho de 2005, discutiu a matéria
com amplos setores da sociedade, desde os integrantes do Sistema
Estadual de Meio Ambiente, até representantes dos setores de
mineração, indústria, infra-estrutura e agropecuária, com destaque
para a participação do setor acadêmico.

Em suma, traz o projeto de lei um capítulo destinado a classificar os
resíduos, com vistas a atribuir responsabilidades e determinar
adequada destinação. De se sublinhar também a fixação clara de
princípios e fundamentos para a gestão de resíduos sólidos, entre os
quais se destacam, respectivamente, o princípio da não-geração e da
redução de resíduos sólidos e a responsabilidade socioambiental
compartilhada entre poder público, produtores, transportadores,
distribuidores, consumidores e geradores do fluxo de resíduos.
Seguindo a estrutura das leis de políticas públicas, o projeto põe à
disposição do gestor público uma série de modernos instrumentos de
gestão, a seguir descritos:

I - os indicadores para o estabelecimento de padrões setoriais
relativos à gestão dos resíduos sólidos;

II - o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos com
base em padrões setoriais, com definição de metas e prazos
definidos;

III - a cooperação técnica e financeira para viabilização dos objetivos
desta política;

IV - o sistema integrado de informações estatísticas voltadas às
ações relativas a gestão dos resíduos sólidos;

V - o inventário estadual de resíduos sólidos industriais instituído
pela Resolução CONAMA nº 313, de 2002;

VI - a previsão orçamentária de recursos financeiros destinados às
práticas de prevenção à poluição gerada pelos resíduos sólidos, bem
como à recuperação das áreas contaminadas por estes;

VII - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios destinados às
atividades que adotem medidas de não-geração, redução da geração,
reutilização, reaproveitamento, reciclagem, tratamento ou disposição
final de resíduos sólidos;

VIII - o controle e a fiscalização;
IX - os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão
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ambiental pelas empresas;
X - os incentivos para pesquisa e desenvolvimento de novas

tecnologias ligadas à gestão de resíduos sólidos;
XI - os programas de incentivos voltados aos mercados locais para

comercialização ou consumo de materiais recicláveis ou reciclados;
XII - o planejamento regional integrado da gestão dos resíduos

sólidos nas microrregiões definidas por lei estadual;
XIII - as auditorias para os projetos implantados no Estado que

recebam recursos públicos, estaduais, federais e/ou financiamentos
de instituições financeiras.

Vale destacar que o projeto propõe, no que se refere à
responsabilidade pelos resíduos gerados, a definição clara do
compartilhamento de resíduos entre geradores, transportadores e
aqueles que recebem os resíduos para sua destinação final.

A aprovação, pelo Poder Legislativo, do projeto de lei ora proposto
alçará Minas Gerais a uma posição de vanguarda no cenário nacional
no que se refere à gestão de resíduos sólidos, por ter reconhecido a
necessidade da estruturação de uma política pública consistente
nessa área e ter, arrojadamente, dado exemplo sobre a disciplina da
matéria.

Respeitosamente,
José Carlos Carvalho, Secretário de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007
Institui normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e institui a

Política Estadual de Resíduos Sólidos.
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre as normas gerais aplicáveis aos

resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais e institui a Política
Estadual de Resíduos Sólidos, seus princípios, objetivos,
instrumentos, fundamentos e planos, estabelece diretrizes para a
gestão de resíduos sólidos, e regulamenta responsabilidades e
diretrizes técnicas a ela inerentes, em consonância com as políticas
estaduais de meio ambiente, de educação ambiental, de recursos
hídricos, de saneamento básico, de saúde, desenvolvimento
econômico e desenvolvimento urbano e as que promovam a inclusão
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social.
§ 1º - As Políticas de Resíduos Sólidos dos Municípios, já instituídas

e implantadas, somente perderão a qualidade de lei regulamentar de
resíduos sólidos no seu âmbito de atuação, quando dispuserem de
ordenamentos que se mostrem contrários às diretrizes desta lei.

§ 2º - Estão sujeitos à observância das normas desta lei os agentes
públicos e privados que desenvolvam ações que, direta ou
indiretamente, envolvam a geração e a gestão de resíduos sólidos.

Art. 2º - Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei,
as normas regulamentadoras homologadas pelos órgãos do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, do Sistema Nacional de Metrologia e
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 3º - A presente lei não se aplica à gestão de resíduos sólidos
radioativos e os de pesquisas e atividades com organismos
geneticamente modificados, as quais reger-se-ão pela legislação
específica, e outras que vierem contemplar ou regulamentar a matéria.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I - coleta seletiva: o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos,

previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de
encaminhá-los para a reutilização, reaproveitamento, reciclagem,
compostagem, tratamento ou destinação final adequada;

II - compostagem: o processo de decomposição biológica de fração
orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma
população diversificada de organismos em condições controladas, até
a obtenção de um material humificado e estabilizado;

III - consórcio intermunicipal: acordo firmado entre Municípios para,
mediante utilização de recursos materiais e humanos de que cada um
dispõe, realizar conjuntamente a gestão dos resíduos sólidos,
observando-se o disposto na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de
2005;

IV - consumo sustentável: consumo de bens e serviços de forma a
atender as necessidades das atuais gerações, e permitir melhor
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qualidade de vida, sem comprometer o atendimento das necessidades
e aspirações das gerações futuras;

V - disposição final: disposição dos resíduos sólidos em local
adequado, de acordo com critérios técnicos aprovados no processo de
licenciamento ambiental pelo órgão competente;

VI - estéril de mina: todo e qualquer material descartado na
operação de lavra, em caráter definitivo ou temporário, como não
sendo minério;

VII - gerador de resíduos sólidos: pessoa física ou jurídica que
descarta um bem ou parte dele, por ela adquirido, modificado,
utilizado ou produzido;

VIII - gestão integrada dos resíduos sólidos: o conjunto articulado de
ações políticas, normativas, operacionais, financeiras, de educação
ambiental e de planejamento desenvolvidas e aplicadas aos
processos de geração, segregação, coleta, manuseio,
acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos;

IX - gestor: pessoa física ou jurídica responsável pela gestão dos
resíduos sólidos;

X - limpeza pública: o conjunto de ações, exercidas sob a
responsabilidade dos Municípios, relativas aos serviços públicos de
coleta e remoção de resíduos sólidos de geração difusa e de seu
transporte, tratamento e destinação final, e dos serviços públicos de
limpeza em logradouros públicos, em corpos d’água e varrição de
ruas, bem como de sua conservação;

XI - manejo integrado de resíduos sólidos: forma de
operacionalização para os resíduos sólidos gerados pelas instituições
privadas e os de responsabilidade dos serviços públicos de manejo de
resíduos sólidos, compreendendo as etapas de redução, segregação,
coleta, manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento,
transbordo, triagem e tratamento, comercialização e disposição final
adequada dos resíduos, observadas as diretrizes estabelecidas no
Plano de Gerenciamento Integrado, do qual é parte integrante;

XII - pilha de estéril - estrutura formada pela disposição de estéril;
XIII - Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos -

PGIRS – documento integrante do processo de licenciamento que
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apresenta um levantamento da situação atual do sistema de manejo
dos resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais viáveis, e o
estabelecimento de ações integradas e diretrizes sob os aspectos
ambientais, educacionais, econômicos, financeiros, administrativos,
técnicos, sociais e legais para todas as fases de gestão dos resíduos
sólidos, desde a sua geração até a disposição final;

XIV - prevenção da poluição ou redução na fonte - não geração:
adoção de práticas, processos, materiais ou energia que evitem ou
minimizem em volume, concentração e/ou periculosidade, a geração
de resíduos na fonte, em qualquer atividade (produção, transporte,
consumo e outras), com o objetivo de reduzir os riscos para a saúde
humana e para o meio ambiente;

XV - reaproveitamento: processo de utilização dos resíduos sólidos
sem sua transformação biológica, física ou química, para outras
finalidades;

XVI - reciclagem: o processo de transformação de resíduos sólidos,
que pode envolver a alteração das propriedades físicas ou químicas
dos mesmos, tornando-os insumos destinados a processos
produtivos;

XVIII - rejeito de beneficiamento de minério: resíduos sólidos que
não apresentam aproveitamento econômico por nenhum processo
tecnológico disponível e acessível;

XIX - resíduos sólidos domiciliares: proveniente de residências,
edifícios públicos e coletivos, de comércio, serviços e indústrias
coletados, desde que apresentem as mesmas características dos
provenientes das residências;

XX - resíduos sólidos especiais ou diferenciados: aqueles que por
sua classificação e especificidades requeiram procedimentos
especiais ou diferenciados em relação às ações descritas no Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

XXI - resíduos sólidos pós-consumo: resultante do descarte de bens
duráveis, não duráveis ou descartáveis pelo consumidor após sua
utilização original;

XXII - responsabilidade compartilhada: princípio que, na forma da lei
ou do contrato, atribui responsabilidades iguais para geradores de
resíduos sólidos, pessoas públicas ou privadas, e seus contratados,
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quando esses geradores vierem a utilizar-se dos serviços de terceiros
para a execução de qualquer das etapas da gestão, do gerenciamento
e do manejo integrado dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade;

XXIII - responsabilidade sócio-ambiental compartilhada: princípio
que imputa ao Poder Público e a coletividade, a responsabilidade de
proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações;

XXIV - reutilização: processo de utilização dos resíduos sólidos sem
sua transformação biológica, física ou química, para a mesma
finalidade;

XXV - tecnologias ambientalmente adequadas: são tecnologias de
prevenção, redução, transformação ou eliminação de resíduos sólidos
ou poluentes na fonte geradora que visam o desenvolvimento de
ações que promovam a redução de desperdícios, a conservação de
recursos naturais, a redução, transformação ou eliminação de
substâncias tóxicas, presentes em matérias-primas ou produtos
auxiliares, a redução da quantidade de resíduos sólidos gerados por
processos e produtos, e conseqüentemente, a redução de poluentes
lançados no ar, solo e águas;

XXVI - tratamento: processo destinado à redução de massa, volume,
periculosidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, que envolve
a alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas;

XXVII - unidade recicladora: unidade física que tenha como objetivo
reciclar o resíduo sólido, pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado;

XXVIII - unidades receptoras de resíduos sólidos: são as instalações
licenciadas pelos órgãos ambientais para a recepção, segregação e
acondicionamento temporário de resíduos sólidos;

XXIX - usuário dos serviços de limpeza pública: individuo que produz
resíduos sólidos de geração difusa ou auferir efetivo proveito,
decorrente da prestação dos serviços de limpeza pública; e

XXX - valorização de resíduos sólidos: a requalificação do resíduo
sólido como subproduto ou material de segunda geração, agregando-
lhe valor por meio da reutilização, reaproveitamento, reciclagem,
valorização energética ou tratamento para outras aplicações.

CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO
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Art. 5º - Os resíduos sólidos obedecerão à seguinte classificação,
com vistas a atribuir responsabilidades e dar a adequada destinação.

§ 1º - Quanto à natureza:
I - Resíduos Classe I - Perigosos: São considerados resíduos

sólidos perigosos, independentemente de outra classificação já
adotada nesta lei, os que, em função de suas características de
toxicidade, corrosividade, reatividade, inflamabilidade, patogenicidade
ou explosividade, apresentem significativo risco à saúde pública ou à
qualidade ambiental; e

II - Resíduos Classe II - Não-perigosos:
a) Resíduos Classe II A - Inerte: quaisquer resíduos sólidos que,

quando amostrados de uma forma representativa, e submetidos a um
contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à
temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade
de água, vigentes, excetuando-se os padrões de aspecto, cor,
turbidez e sabor; e

b) Resíduos Classe II B - Não-inerte: aqueles que não se
enquadram nas classificações de Resíduos Classe I - Perigosos ou de
Resíduos Classe II A - Inertes, nos termos desta lei, podendo
apresentar propriedades, tais como: biodegradabilidade,
combustibilidade ou solubilidade em água.

§ 2º - Quanto à origem:
I - de geração difusa: são os resíduos sólidos produzidos individual

ou coletivamente, por geradores dispersos e não identificáveis, pela
ação humana, animal ou por fenômenos naturais, abrangendo os
resíduos sólidos domiciliares, os resíduos sólidos pós consumo e
aqueles provenientes da limpeza pública; e

II - de geração determinada: resíduo sólido produzido por gerador
específico e identificável.

CAPÍTULO IV
DOS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS

Art. 6° - São princípios da Política Estadual de Re síduos Sólidos:
I - não geração;
II - prevenção da geração;
III - redução da geração;
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IV - reutilização e reaproveitamento;
V - reciclagem;
VI - tratamento;
VII - disposição final ambientalmente adequada; e
VIII - valorização.
Art. 7º - São fundamentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos:
I - a participação da sociedade no planejamento, formulação e

implementação das políticas públicas, na regulação, fiscalização,
avaliação e prestação de serviços por meio das instâncias de controle
social;

II - a promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico;
III - a integração das ações de governo nas áreas de meio ambiente,

ciência e tecnologia, educação, saneamento básico, recursos hídricos,
saúde pública, desenvolvimento econômico e urbano, inclusão social
e erradicação do trabalho infantil;

IV - a universalidade, a regularidade, a continuidade e a
funcionalidade dos serviços públicos de manejo integrado dos
resíduos sólidos;

V - a responsabilidade sócio-ambiental compartilhada entre poder
público, produtores, transportadores, distribuidores, consumidores e
geradores no fluxo de resíduos sólidos;

VI - a responsabilidade objetiva pela reparação do dano ambiental;
VII - o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de

materiais recicláveis e reciclados, bem como o desenvolvimento de
novos produtos e processos, com vistas a estimular a utilização das
tecnologias ambientalmente saudáveis;

VIII - a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da
atuação dos catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos
sólidos, como forma de garantir condições dignas de trabalho;

IX - da descentralização político-administrativa;
X - da integração dos entes federados na utilização das áreas de

destinação final de resíduos sólidos;
XI - da constituição de sistemas de aprovisionamento de recursos

financeiros, provenientes do Fundo Estadual de Resíduos, que
garantam a continuidade de atendimento dos serviços de limpeza
pública e a adequada disposição final;
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XII - direito à informação quanto ao potencial impacto dos resíduos
sólidos sobre o meio ambiente e a saúde pública;

XIII - a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis;
XIV - a adoção do princípio do poluidor pagador; e
XV - o desenvolvimento de programas de capacitação técnica e

educativa sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos
sólidos.

CAPÍTULO V
DOS OBJETIVOS

Art. 8º - A Política Estadual de Resíduos Sólidos tem por objetivos:
I - estimular a gestão de resíduos sólidos no território do Estado, de

forma a incentivar, fomentar e valorar a não-geração, a redução,
reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final adequada dos resíduos sólidos;

II - preservar a saúde pública, proteger e melhorar a qualidade do
meio ambiente;

III - sensibilizar e conscientizar a população, sobre a importância de
sua participação na gestão de resíduos sólidos;

IV - gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais;
V - estimular as soluções intermunicipais e regionais para a gestão

integrada de resíduos sólidos; e
VI - estimular a Pesquisa e Desenvolvimento-P&D de novas

tecnologias e processos ambientalmente adequados para a gestão
dos resíduos sólidos.

Art. 9º - Para o alcance dos objetivos de que trata o art. 8º, cabe ao
poder público:

I - supervisionar e fiscalizar a gestão dos resíduos sólidos efetuados
pelos diversos responsáveis, de acordo com as competências e
obrigações estabelecidas na legislação;

II - desenvolver e implementar, no âmbito municipal e estadual,
programas e metas relativas à gestão dos resíduos sólidos;

III - fomentar:
a) a destinação dos resíduos sólidos de forma compatível com a

saúde pública e a proteção do meio ambiente;
b) a ampliação de mercado para materiais reutilizáveis,

reaproveitáveis e recicláveis;
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c) o desenvolvimento de programas de capacitação técnica contínua
de gestores na área de gerenciamento e manejo integrado de
resíduos sólidos;

d) a divulgação de informações ambientais sobre resíduos sólidos;
e) a cooperação interinstitucional entre os órgãos da União, do

Estado e dos Municípios e com os comitês de bacias hidrográficas;
f) a implementação de programas de educação ambiental com

enfoque específico nos princípios desta lei;
g) a adoção de soluções locais ou regionais no equacionamento de

questões relativas ao acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos;

h) a valorização dos resíduos sólidos;
i) a criação de cooperativas e associações de catadores dedicados à

coleta, separação e beneficiamento dos resíduos sólidos de geração
difusa;

j) a formação de organizações, associações ou cooperativas, de
catadores dedicados à coleta, separação, beneficiamento e
comercialização dos resíduos sólidos;

l) a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios;
m) a utilização adequada e racional dos recursos naturais;
n) a recuperação e remediação de vazadouros, lixões e de áreas

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos;
o) a sustentabilidade econômica do sistema de limpeza pública;
p) a inclusão social dos catadores;
q) o desenvolvimento e implementação, nos níveis municipal e

estadual, de programas relativos à gestão dos resíduos sólidos, que
respeitem as diversidades e compensem as desigualdades locais e
regionais;

r) o incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento
integrado de resíduos sólidos, com a criação e articulação de fóruns,
conselhos municipais e regionais para garantir a participação da
comunidade;

s) a instituição de linhas de crédito e financiamento para a
elaboração e implantação de Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos - PGIRS;

t) o incentivo à parceria entre o Estado, os Municípios e entidades



890

privadas;
u) o apoio técnico e financeiro aos Municípios na formulação e

implantação de seus planos estratégicos de ação para o
gerenciamento dos resíduos sólidos;

v) a implementação de novas fontes de informação sobre perfil e
impacto ambiental de produtos e serviços, através do incentivo à
autodeclaração na rotulagem, avaliação do ciclo de vida e certificação
ambiental;

x) as ações que visem ao uso racional de embalagens; e
z) as pesquisas epidemiológicas em áreas adjacentes às usinas de

reciclagem, aterros sanitários, lixões e pontos de despejos para
monitoramento de agravos à saúde decorrentes deste impacto.

CAPÍTULO VI
DOS INSTRUMENTOS

Art. 10 - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos:
I - os indicadores para o estabelecimento de padrões setoriais

relativos à gestão dos resíduos sólidos;
II - o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos com

base em padrões setoriais, com definição de metas e prazos
definidos;

III - a cooperação técnica e financeira para viabilização dos objetivos
desta política;

IV - o sistema integrado de informações estatísticas, voltadas às
ações relativas a gestão dos resíduos sólidos;

V - o inventário estadual de resíduos sólidos industriais instituído
pela Resolução CONAMA 313, de 2002;

VI - a previsão orçamentária de recursos financeiros destinados às
práticas de prevenção à poluição gerada pelos resíduos sólidos bem
como à recuperação das áreas contaminadas por estes;

VII - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios destinados às
atividades que adotem medidas de não-geração, redução da geração,
reutilização, reaproveitamento, reciclagem, tratamento ou disposição
final de resíduos sólidos;

VIII - o controle e a fiscalização;
IX - os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão

ambiental pelas empresas;
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X - os incentivos para pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias ligadas à gestão de resíduos sólidos;

XI - os programas de incentivos voltados aos mercados locais para
comercialização ou consumo de materiais recicláveis ou reciclados;

XII - o planejamento regional integrado da gestão dos resíduos
sólidos nas microrregiões definidas por lei estadual; e

XIII - as auditorias para os projetos implantados no Estado, que
recebam recursos públicos, estaduais, federais e/ou financiamentos
de instituições financeiras.

CAPÍTULO VII
DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 11 - Constituem serviços públicos de caráter essencial, de
responsabilidade do Poder Público municipal, a organização e o
gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos domiciliares.

§ 1º - A coleta, o acondicionamento, armazenamento, transporte,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos deverão ocorrer em
condições que garantam a proteção à saúde pública, à preservação
ambiental e a segurança do trabalhador.

§ 2º - Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam obrigados
a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada e em local
acessível ao sistema público de coleta regular, cabendo-lhes observar
as normas municipais que estabeleçam a seleção dos resíduos no
próprio local de origem e indiquem as formas de acondicionamento
para coleta.

§ 3º - A coleta dos resíduos sólidos urbanos se dará de forma
preferencialmente seletiva.

Art. 12 - A prestação dos serviços de limpeza urbana poderá ser
feita pelos Municípios por intermédio de entidades da administração
direta ou indireta, por empresas privadas contratadas, por sistemas
mistos ou por consórcios, sob o regime de concessão, permissão ou
terceirização, sujeitas ao disposto nesta lei e na legislação correlata
vigente.

Art. 13 - Os serviços de limpeza urbana, tratamento e disposição
final dos resíduos sólidos deverão ser remunerados, podendo ser
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instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais,
referentes aos resíduos que:

I - contenham substâncias ou componentes potencialmente
perigosos à saúde pública e ao meio ambiente; e

II - por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a
operação do serviço público de coleta, transporte, tratamento e
disposição final dos resíduos urbanos.

Art. 14 - Compete aos geradores de resíduos das atividades
industrial e minerária, a responsabilidade pelo seu gerenciamento,
desde a sua geração até a disposição final, incluindo:

I - a separação e a coleta interna de resíduos de acordo com suas
classes e características;

II - o acondicionamento, identificação e transporte interno, quando
for o caso;

III - a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem;
IV - a apresentação de resíduos à coleta externa, quando cabível, de

acordo com as normas pertinentes e na forma exigida pelas
autoridades competentes; e

V - o transporte, tratamento e disposição dos resíduos, na forma
exigida pela legislação pertinente.

Art. 15 - O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente os
perigosos, desde a geração até a disposição final, será feito de forma
a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde pública, com
base no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de
que trata esta lei.

Art. 16 - A importação, a exportação e o transporte de resíduos
perigosos, no Estado de Minas Gerais, dependerão de prévia
autorização dos órgãos ambientais competentes.

Art. 17 - A Administração Pública deverá optar preferencialmente,
nas suas compras e contratações, pela aquisição de produtos de
reduzido impacto ambiental, que sejam não perigosos, recicláveis e
reciclados, devendo especificar essas características na descrição do
objeto das licitações, observadas as formalidades legais.

CAPÍTULO VIII
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS



893

Art. 18 - A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve compreender
as atividades referentes à elaboração e implementação do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, assim como sua
fiscalização, otimização e o controle dos serviços de manejo integrado
dos resíduos sólidos.

Art. 19 - Ficam sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos:

I - os Municípios; e
II - os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,

prestadores de serviços e demais fontes geradoras regulamentadas.
§ 1º - No caso de resíduos sólidos de geração difusa, o Plano de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS será elaborado pelo
Poder Público Municipal.

§ 2º - O PGRS deverá contemplar, além dos princípios estabelecidos
nesta lei, no mínimo:

I - a origem, a caracterização e o volume de resíduos sólidos
gerados;

II - os procedimentos a serem adotados na segregação, coleta,
classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte,
tratamento e destinação final licenciada, conforme a classificação dos
resíduos sólidos, indicando-se os locais e condições onde essas
atividades serão implementadas;

III - as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de
situações de manuseio incorreto ou acidentes;

IV - forma de operacionalização das exigências, bem como as
intervenções necessárias e possibilidades reais de implementação
das mesmas;

V - modalidades de manuseio que correspondam às particularidades
dos resíduos sólidos e dos materiais que os constituem;

VI - o estabelecimento e a manutenção de procedimentos para
prestadores de serviços e respectivo controle;

VII - o estabelecimento dos indicadores de desempenho operacional
e ambiental;

VIII - as formas de participação da sociedade no processo de
elaboração, implementação, fiscalização e controle social do referido
Plano;
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IX - as ações ou os instrumentos que poderão ser utilizados para
promover a inserção das organizações produtivas de catadores de
materiais recicláveis e outros operadores de resíduos sólidos, na
coleta, beneficiamento e comercialização destes materiais; e

X - as necessidades e os interesses da sociedade.
Art. 20 - As entidades públicas municipais responsáveis pela gestão

de resíduos sólidos de geração difusa deverão prever em seus planos
de gerenciamento, incentivos econômico-financeiros que estimulem a
participação do gerador, do comerciante, do prestador de serviços e
do consumidor nas atividades de segregação, coleta, manuseio e
destinação final de tais resíduos sólidos.

CAPÍTULO IX
DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E PENALIDADES

Art. 21 - O órgão ambiental competente deverá manter banco de
dados atualizado com informações relativas a resíduos sólidos
gerados, indústrias de reciclagem, transporte e destinação final
devidamente licenciados, especialmente os industriais e perigosos.

Art. 22 - Os geradores de resíduos sólidos são responsáveis pela
gestão dos mesmos.

Art. 23 - Qualquer informação errônea ou equivocada de
responsabilidade do gerador, e que possa causar danos ou prejuízos
aos consumidores ou ao meio ambiente, acarretará ao gerador
responsável o dever de indenizar nos termos da legislação vigente.

Art. 24 - Os resíduos sólidos de geração determinada, que não
possuam características de toxicidade, patogenicidade, reatividade,
corrosividade, inflamabilidade e explosividade poderão ser
equiparados aos resíduos sólidos domiciliares e destinados a aterros
sanitários licenciados, a critério dos Municípios.

Art. 25 - O gestor poderá contratar terceiros para a execução de
quaisquer das etapas do processo de gestão de seus resíduos
sólidos, os quais deverão estar devidamente licenciados pelo órgão
competente.

Art. 26 - Ficam estabelecidas as seguintes obrigações para os
geradores de resíduos sólidos:

I - fabricantes e importadores:
a) adotar tecnologias de modo a reduzir, reutilizar, reaproveitar ou
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reciclar os resíduos sólidos especiais, a serem definidos em
regulamento específico;

b) coletar os resíduos sólidos especiais, a serem definidos em
regulamento específico, em articulação com sua rede de
comercialização e o poder público municipal, com a implementação da
estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno desses resíduos
e dar disposição final ambientalmente adequada, sob pena de
responder civil e criminalmente nos termos da legislação ambiental; e

c) garantir que estejam impressas, em local visível e destacado, nos
materiais que acondicionam os produtos de sua responsabilidade,
informações sobre as possibilidades de reutilização, tratamento e
riscos ambientais, resultantes do descarte no solo, em cursos d'água
ou qualquer outro local que não aquele previsto em lei ou autorizado
pelo órgão ambiental competente.

II - revendedores, comerciantes e distribuidores:
a) articular com os fabricantes, importadores e Poder Público

municipal a coleta e a implementação da estrutura necessária para
garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos especiais, a serem
definidos em regulamento especifico, e dar disposição final
ambientalmente adequada, sob pena de responder civil e
criminalmente nos termos da legislação ambiental; e

b) garantir o recebimento, criar e manter locais destinados à coleta
dos resíduos sólidos especiais, a serem definidos em regulamento
específico, e informar ao consumidor a localização desses postos; e

III - consumidores: após a utilização do produto, efetuar a entrega
dos resíduos sólidos especiais, a serem definidos em regulamento
específico, aos comerciantes e distribuidores, ou destiná-los aos
postos de coleta especificados.

§ 1º - Na operação de coleta e manuseio dos resíduos sólidos
recicláveis, poderá ser incentivada a parceria ou contratação formal
das organizações de catadores existentes no Município, com vistas ao
atendimento das diretrizes desta Política, as quais passarão a
responder solidariamente pelo adequado armazenamento e
gerenciamento dos mesmos, até que ocorra a sua efetiva entrega ao
gerador responsável.

§ 2º - O Poder Público Municipal deverá instituir formas de
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ressarcimento pela prestação efetiva dos serviços públicos de coleta,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

Art. 27 - Os geradores devem diligenciar para que o transporte dos
resíduos sólidos sob sua responsabilidade seja realizado em
condições que garantam a segurança do pessoal envolvido, a
preservação ambiental e a saúde pública, bem como pelo
cumprimento da legislação e normalização a ele aplicáveis.

Art. 28 - Cabe aos geradores descritos no art. 27:
I - administrar e custear o gerenciamento integrado dos resíduos

sólidos sob sua responsabilidade;
II - garantir a segurança, para que as ações sejam implementadas

de forma a oferecer o menor risco possível para os consumidores,
catadores e demais operadores de resíduos sólidos e à população;

III - zelar pela segurança e manutenção de áreas para
armazenagem temporária;

IV - manter atualizadas e disponíveis para consulta pelos órgãos
competentes, informações completas sobre as atividades e controle
do manejo dos resíduos sólidos de sua responsabilidade; e

V - desenvolver programas de capacitação continuada e assistida,
voltados à gestão integrada de resíduos sólidos.

Art. 29 - No caso de ocorrências envolvendo resíduos sólidos que
coloquem em risco o meio ambiente e a saúde pública, a
responsabilidade pela execução de medidas corretivas será:

I - do gerador nos acidentes ocorridos em seu centro produtivo;
II - do gerador e do transportador nos acidentes ocorridos durante o

transporte dos resíduos sólidos; e
III - do gerador e gerenciador dos centros de coleta e das unidades

de destinação final, nos acidentes ocorridos em suas instalações.
§ 1º - Em caso de ocorrências acidentais que envolvam resíduos

sólidos com características perigosas ou danosas ao meio ambiente, o
responsável deverá comunicar o ocorrido aos órgãos ambientais e de
saúde pública competentes, na maior brevidade possível para que
haja resposta rápida obrigando-se ainda a indenizar e recuperar a
área degradada, e responder civil e criminalmente pelos danos
causados ao meio ambiente e à população.

§ 2º - Nos casos em que não for identificado o gerador responsável
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pela ocorrência, o Poder Público competente assumirá a
responsabilidade pela definição dos mecanismos institucionais,
administrativos e financeiros que se fizerem necessários para a
recuperação do local.

§ 3º - A responsabilidade a que se refere este artigo dar-se-á desde
a geração até a disposição final dos resíduos.

§ 4º - O gerador, responsável pelo resíduo derramado, vazado ou
despejado acidentalmente deverá fornecer, complementarmente,
quando solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as
informações relativas a quantidade e composição do referido material,
periculosidade e procedimentos de desintoxicação e de
descontaminação.

Art. 30 - Os geradores e gerenciadores de unidades receptoras de
resíduos sólidos deverão requerer junto aos órgãos competentes
registro de encerramento de atividades, quando da sua ocorrência.

Parágrafo único - A formalização do pedido de registro a que se
refere o “caput” deverá, para as atividades previstas em regulamento,
ser acompanhada de relatório conclusivo de auditoria ambiental
atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área de impacto
do empreendimento.

CAPÍTULO X
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS OU DIFERENCIADOS

Art. 31 - A metodologia a ser empregada no manuseio dos resíduos
sólidos especiais ou diferenciados, que por sua classificação e
especificidades necessitem de procedimentos peculiares será objeto
do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

Art. 32 - Os Municípios, na elaboração de suas políticas, deverão
estabelecer diretrizes para:

I - determinar a natureza ou classificação dos resíduos sólidos que
necessitem de procedimentos especiais ou diferenciados, as formas
de acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento desses
resíduos sólidos e de disposição final ambientalmente adequada de
seus rejeitos, de forma a garantir a proteção da saúde;

II - criar, instalar e manter, no âmbito das suas responsabilidades,
centros de coleta adequados para o recolhimento e armazenamento
dos resíduos sólidos citados no inciso anterior, até que se dê a
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disposição final ambientalmente adequada de seus rejeitos, assim
como determinar providências de igual natureza para os geradores
particulares; e

III - promover, em conjunto com os geradores destes resíduos
sólidos, estudos e pesquisas destinadas a desenvolver processos com
vistas à sua redução, e oferecer alternativas sustentáveis para o seu
tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos seus
rejeitos.

CAPÍTULO XI
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Art. 33 - Em observância às disposições constitucionais, o Poder
Público Estadual, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data
da publicação desta lei, deverá propor alternativas de fomentos e
incentivos creditícios, ou financeiros, para indústrias e instituições que
se dispuserem a trabalhar com produtos reciclados, ou fabricar ou
desenvolver novos produtos ou materiais a partir de matérias-primas
recicladas.

Art. 34 - O Estado, observadas as políticas de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento, ou incentivos creditícios,
estabelecidas pelas leis de diretrizes orçamentárias, atuará no sentido
de estruturar linhas de financiamentos para atender prioritariamente
as iniciativas:

I - de prevenção na geração, redução, reutilização, reaproveitamento
e reciclagem de resíduos sólidos no processo industrial produtivo;

II - de desenvolvimento de pesquisas e produtos que atendam aos
princípios de preservação e conservação ambiental;

III - de apoio aos Municípios para a elaboração e implantação dos
Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;

IV - de infra-estrutura física e equipamentos para as organizações
produtivas de catadores de materiais recicláveis; e

V - de tecnologias aplicadas ao Manejo Integrado de Resíduos
Sólidos, incluindo os resíduos sólidos domiciliares.

Art. 35 - Quando da aplicação das políticas de fomentos ou
incentivos creditícios destinadas a atender aos objetivos do art. 34, as
instituições oficiais de crédito estaduais devem estabelecer critérios
que possibilitem ao beneficiário:
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I - o aumento da sua capacidade de endividamento;
II - o aumento do limite financiável;
III - a aplicação da menor de taxa de juros do sistema financeiro;
IV - a redução das taxas de juros aplicáveis à operação; e
V - os parcelamentos das operações de crédito e financiamento.
Art. 36 - Para que sejam atendidos os objetivos constantes nesta lei,

os entes públicos, no âmbito de suas competências, deverão editar
leis com o objetivo de promover incentivos fiscais, financeiros ou
creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000, para as entidades dedicadas à
reutilização, reciclagem e ao tratamento de resíduos sólidos, bem
como para o desenvolvimento de programas voltados à gestão
integrada de resíduos, em parceria com as organizações de catadores
e outros operadores de resíduos sólidos.

Art. 37 - A existência da Política de Resíduos Sólidos no âmbito dos
Municípios é fator condicionante para repasse e financiamento de
recursos por parte do Estado de outros órgãos estaduais para a
implementação de projetos de disposição final ambientalmente
adequada e de sua manutenção.

Art. 38 - O Estado e os Municípios poderão instituir e orientar a
execução de programas de incentivo de projetos de interesse social,
incluindo projetos destinados ao reaproveitamento dos resíduos
sólidos, com a participação de investidores privados, mediante
operações estruturadas de financiamento realizadas com recursos de
fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência
complementar.

Art. 39 - O Estado e os Municípios, como forma de garantir a
sustentabilidade econômico-financeira da Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos no âmbito da sua competência, terão como opção a
criação ou a instituição de fundo especial constituído com recursos de
preços públicos, tarifas, taxas e de subsídios externos.

Art. 40 - O Estado fornecerá diretrizes e meios para a criação de
fundos estadual e municipal de resíduos sólidos, os quais deverão ter
suas programações orientadas para a produção, instalação e
operação de sistemas e processos, destinados à criação, absorção ou
adequação de tecnologias, iniciativas de educação ambiental e a
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inserção social, em consonância com as prioridades definidas pela lei
de diretrizes orçamentárias do exercício.

Art. 41 - As instituições públicas ou privadas que promovam ações
complementares às obrigatórias, nos moldes da legislação aplicável, e
em consonância com os objetivos, princípios, fundamentos e diretrizes
desta lei, terão prioridade na concessão de benefícios financeiros ou
creditícios por parte dos organismos de crédito e fomento ligados ao
Poder Público Estadual.

Art. 42 - As pessoas jurídicas de direito privado que invistam em
ações de capacitação tecnológica, no sentido de criar, desenvolver ou
absorver inovações para a redução, reutilização, tratamento de
resíduos sólidos ou disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos, terão prioridade no recebimento de incentivos fiscais ou
financeiros instituídos para esta finalidade.

Parágrafo único - Na realização das ações de capacitação
mencionadas no caput, será dada preferência à contratação de
universidades, instituições de pesquisa e outras empresas com
capacitação técnica reconhecida, ficando a titular da contratação com
a responsabilidade, a administração do contrato e o controle da
utilização e aplicação prática dos resultados dessas ações.

Art. 43 - O Estado e os Municípios deverão adotar instrumentos
econômicos visando incentivar:

I - programas de coleta seletiva eficientes e eficazes,
preferencialmente em parceria com organizações de catadores; e

II - outros Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos
provenientes das soluções consorciadas.

Art. 44 - Os Municípios, mediante expressa previsão legal, deverão
cobrar dos geradores de resíduos sólidos tarifas ou taxas pela
realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento de resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada de seus resíduos.

Art. 45 - As tarifas e as taxas de serviços devem:
I - garantir a recuperação dos custos e gastos incorridos na

prestação do serviço, em regime de eficiência e eficácia, incluindo
provisões para a sua manutenção, melhoria, atualização, reposição e
expansão;

II - inibir o consumo supérfluo e o desperdício dos recursos;
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III - não inibir o desenvolvimento e o exercício das atividades
econômicas;

IV - facilitar a consecução das diretrizes de integralidade e eqüidade;
e

V - estimular a valorização dos resíduos conforme as definições
anteriores.

Art. 46 - As tarifas ou taxas são os instrumentos que podem ser
adotados pelos Municípios para atendimento do custo da implantação
e operação dos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo.

§ 1º - Com vistas à sustentabilidade dos serviços de limpeza urbana
e coleta de lixo, os Municípios poderão fixar os critérios de
mensuração dos serviços, para efeitos de cobrança da taxa de
limpeza urbana e coleta de lixo, com base, entre outros, nos seguintes
indicadores:

I - a classificação dos serviços;
II - a correlação com o consumo de outros serviços públicos;
III - a quantidade e freqüência dos serviços prestados;
IV - avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em

cada região;
V - geográfica homogênea;
VI - autodeclaração do usuário; e
V - características sócio-econômicas da população.
§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de

serviços especiais, referentes aos resíduos que contenham
substâncias ou componentes perigosos à saúde pública e ao meio
ambiente e tornem onerosa a operação do serviço público de coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos.

§ 3º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas de forma progressiva
para as diversas categorias de geradores distribuídas por faixas ou
quantidades crescentes de utilização dos serviços, e tendo como
referência um valor médio estipulado com base nos custos reais do
conjunto de serviços prestados.

§ 4º - Para a realização das atividades previstas no art. 27, bem
como para geradores de resíduos sólidos comerciais, grandes
condomínios e empresas da construção civil e para geradores
temporários de qualquer categoria, poderão ser firmados contratos,
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entre o Poder Público e interessados em executar coleta e tratamento
de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada de
resíduos, respeitados os serviços essenciais e a capacidade
comprovada do interessado para o atendimento da demanda.

Art. 47 - A unidade recicladora gozará de privilégios fiscais e
tributários, cujas normas específicas serão regulamentadas pelo
Poder Executivo.

Parágrafo único - Os instrumentos de que trata o “caput” serão
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções de
impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades especificamente estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 48 - O Estado deverá estabelecer formas de incentivos fiscais
para aquisição, pelos Municípios, de equipamentos apropriados ao
setor de limpeza urbana.

Parágrafo único - Os Municípios que quiserem beneficiar-se dos
incentivos previstos no “caput” deverão comprovar a existência de
Política Municipal de Resíduos Sólidos.

Art. 49 - As entidades e organizações, que promovam ações
relevantes na gestão de resíduos sólidos serão incentivadas pelo
Estado, cujas normas específicas serão objeto de regulamento.

Parágrafo único - Os instrumentos de que trata o “caput” serão
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções de
impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades especificamente estabelecidas na legislação pertinente.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50 - Os Municípios e consórcios intermunicipais terão o prazo de
dois anos a partir da vigência desta lei para elaborar e dar publicidade
do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com a finalidade
de divulgar instruções e normas gerais de condutas e metas para
geradores e operadores de resíduos sólidos, visando à elaboração de
seus Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

Art. 51 - O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento,
os municípios que gerenciarem os resíduos urbanos em conformidade
com Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos.

§ 1º - Os Planos referidos no “caput” deverão contemplar:
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I - a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos gerados,
bem como os prazos máximos para sua destinação;

II - a estratégia geral do responsável pela geração, reciclagem,
tratamento e disposição dos resíduos sólidos, inclusive os
provenientes dos serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde
pública e do meio ambiente;

III - as medidas que conduzam à otimização de recursos, por meio
da cooperação entre os Municípios, assegurada a participação da
sociedade civil, com vistas à implantação de soluções conjuntas e
ação integrada;

IV - a definição e a descrição de medidas e soluções direcionadas:
a) às praticas de prevenção à poluição;
b) à minimização dos resíduos gerados, através da reutilização,

reciclagem e recuperação;
c) à compostagem; e
d) ao tratamento ambientalmente adequado;
V - os tipos e a setorização da coleta;
VI - a forma de transporte, armazenamento e disposição final;
VII - as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso

de manuseio incorreto ou de acidentes;
VIII - as áreas para as futuras instalações de recebimento de

resíduos, em consonância com os Planos Diretores e a legislação de
uso e ocupação do solo;

IX - o diagnóstico da situação gerencial atual e a proposta
institucional para a futura gestão do sistema;

X - o diagnóstico e as ações sociais, com a avaliação da presença
de catadores nos lixões e nas ruas das cidades, bem como as
alternativas da sua inclusão social; e

XI - as fontes de recursos para investimentos, operação do sistema
e amortização de financiamentos.

Art. 52 - Ficará a cargo do órgão municipal competente a
fiscalização efetiva das medidas destinadas à higiene, saúde e
segurança e acompanhamento dos operadores de resíduos sólidos,
incluindo a disponibilização de profissional técnico habilitado para a
implementação de tais medidas.

Art. 53 - É de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e
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municipais, em função da competência designada para atividades de
impacto regional ou local, o controle ambiental, compreendendo o
licenciamento e a fiscalização, sobre todo e qualquer sistema, público
ou privado, de geração, coleta, transporte, armazenamento,
tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos.

Art. 54 - Respeitadas as diversidades regionais, locais, econômicas
e de logística, ficará a cargo do Estado e dos Municípios, a
implementação das políticas públicas que se mostrarem mais
adequadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Política,
notadamente com relação:

I - àquelas tendentes a regulamentar o mercado de reciclagem no
âmbito do seu território, respeitados os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;

II - à articulação entre os gestores visando ao estabelecimento de
parcerias e de cooperação técnica e financeira;

III - às diretrizes para o estabelecimento da responsabilidade dos
geradores de resíduos reversos;

IV - ao incentivo à pesquisa de técnicas de tratamento e disposição
final ambientalmente adequada resíduos sólidos;

V - à criação de novos mercados para os produtos reciclados e
recicláveis; e

VI - à inserção social e econômica das organizações produtivas de
catadores de materiais recicláveis.

Art. 55 - A pessoa física ou jurídica contratada ou responsável, em
qualquer hipótese, pela execução das etapas dos processos
integrados de resíduos sólidos, bem como os geradores desses
resíduos sólidos, são solidariamente responsáveis pelos atos
praticados no exercício de sua atividade, inclusive o Poder Público.

Art. 56 - A disposição de resíduos em cava de mina exaurida, mina
subterrânea ou área degradada deverá ser licenciada pelo órgão de
controle ambiental, desde que haja comprovação do não-
comprometimento da qualidade do ambiente ou da saúde pública, em
conformidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Parágrafo único - O procedimento de que trata o “caput” não se
aplica às regiões cársticas.
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Art. 57 - Os órgãos competentes estaduais deverão regulamentar as
normas pertinentes à gestão de resíduos sólidos, de maneira a
enquadrá-las no disposto nesta lei.

CAPÍTULO XIII
DAS PROIBIÇÕES

Art. 58 - São proibidas as seguintes formas de destinação dos
resíduos sólidos:

I - lançamento “in natura” a céu aberto, sem tratamento prévio, em
áreas urbanas e rurais;

II - queima a céu aberto, ou em recipientes, instalações ou
equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo em caso de
decretação de emergência sanitária, e autorizada pelo órgão
competente; e

III - o lançamento ou disposição em lagoas, cursos de água, áreas
de várzea, cavidades subterrâneas e dolinas, terrenos baldios, poços,
cacimbas, em redes de drenagem de águas pluviais, galerias de
esgotos, dutos condutores de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonados, em áreas sujeitas a inundação e em áreas de proteção
ambiental integral.

Art. 59 - Ficam proibidas, nas áreas de destinação final, as seguintes
atividades:

I - a utilização como alimentação animal dos resíduos sólidos
dispostos;

II - a catação de resíduos sólidos em qualquer hipótese; e
III - a fixação de habitações temporárias e permanentes.
§ 1º - Na hipótese de ocorrência das situações previstas nos incisos

I e II, o Município deverá apresentar proposta de inserção social para
as famílias de catadores, incluindo programas de ressociabilização
para crianças, adolescentes e adultos, e a garantia de meios para que
esses passem a freqüentar as escolas, medidas que passarão a
integrar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do
Município.

Art. 60 - O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para
armazenamento, acumulação e tratamento dos resíduos sólidos ou
disposição final ambientalmente adequada de resíduos de qualquer
natureza, desde que sua disposição seja feita de forma técnica e
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ambientalmente adequada, e autorizadas pelo órgão ambiental
competente.

Art. 61 - A transgressão às disposições desta lei e a suas
regulamentações sujeitará os infratores às penalidades previstas na
legislação federal aplicável, especialmente as relativas às sanções
civis, penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, além das penalidades previstas na Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, seus respectivos regulamentos e
nas legislações estadual e municipal aplicáveis.

CAPÍTULO XIV
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS

Art. 62 - Os órgãos competentes estaduais deverão regulamentar as
normas pertinentes à gestão de resíduos sólidos perigosos.

Art. 63 - Ficam proibidos o armazenamento, o depósito, a guarda e o
processamento de resíduos perigosos, bem como sua mistura,
gerados fora do Estado, e que, em vista de suas características,
sejam considerados pelo Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - como capazes de oferecer risco elevado à saúde e ao meio
ambiente.

CAPÍTULO XV
DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES

Art. 64 - A transgressão às disposições desta lei e à sua
regulamentação sujeitará os infratores às penalidades previstas pela
legislação pertinente, entre outras o Decreto nº 44.309, de 5 de junho
de 2006:

I - advertência;
II - multa;
III - não concessão, restrição ou suspensão de incentivos fiscais e

outros benefícios concedidos pelo Estado; e
IV - suspensão de atividades.

CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 66 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio

ambiente e de Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do
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art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 58/2007
Belo Horizonte, 13 de junho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida à sede da Promotoria de
Justiça Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do
Estado de Minas Gerais.

A medida constante do projeto originado do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais tem por finalidade prestar justa homenagem à
memória de uma das mais destacadas figuras do episcopado
brasileiro.

Faço juntar a esta a justificação que me foi enviada pelo Procurador-
Geral de Justiça, cujo conteúdo mostra a real dimensão do
homenageado.

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.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Com os meus cumprimentos e em caráter de urgência devido à data

já designada para sua inauguração, sirvo-me do presente para
solicitar a Vossa Excelência que apresente à Augusta Assembléia
Legislativa do Estado a proposta de Lei, cuja minuta de anteprojeto
segue em anexo, com a devida justificação, para denominar “Dom
Luciano Pedro Mendes de Almeida” o edifício-sede da Promotoria de
Justiça Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do
Estado de Minas Gerais, cuja aquisição pelo Ministério Público deu-se
por intermédio de convênio com o Ministério do Turismo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.
Justificação: Tenho a honra de encaminhar este projeto de lei,

denominando Dom Luciano Mendes de Almeida a sede da Promotoria
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de Justiça Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do
Estado de Minas Gerais, situada na Rua Timbiras, nº 2.941, Barro
Preto, nesta Capital.

O objetivo dessa proposição é prestar justa homenagem ao ilustre
cidadão e extraordinário líder religioso Dom Luciano Mendes,
Arcebispo que esteve à frente da Arquidiocese de Mariana - a primaz
do Estado e a detentora de um dos maiores patrimônios culturais do
País - por quase uma década, em cuja trajetória realizou um
extraordinário trabalho em prol do patrimônio cultural brasileiro ali
localizado.

A biografia de Dom Luciano é profícua em exemplos de sua
dedicação às causas religiosas, sociais, culturais e cidadãs, tornando-
o merecedor de todo o respeito e admiração do povo brasileiro:

Nascido em 5 de outubro de 1930, no Rio de Janeiro, filho de
Cândido Mendes de Almeida e Emília de Mello Vieira Mendes de
Almeida, cursou o ensino médio no Colégio Santo Inácio, no Rio, e no
Colégio Anchieta, em Friburgo. Doutor em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Gregoriana em Roma, o jesuíta Luciano, que entrou
para a Companhia de Jesus em 1947 e foi ordenado sacerdote em
1958, no dia de seu aniversário, 5 de outubro, foi eleito Arcebispo da
Arquidiocese primaz de Minas e assumiu, em Mariana, sua missão,
em 1988, depois de ter exercido o bispado na Arquidiocese de São
Paulo. Como Secretário Geral da CNBB por dois mandatos
consecutivos, de 1979 a 1987, teve participação destacada na III
Conferência dos Bispos da América Latina, em Puebla. Em 1987 foi
eleito presidente da CNBB, reelegendo-se em 1991. Em 1995, elegeu-
se vice-presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM.
Autor de inúmeros artigos nos Jornais “Folha de São Paulo” e “O
Tempo”, Dom Luciano marcou sua passagem pela vida das pessoas
de fé ou não, como um homem de luz, que, pelo exemplo e pela
palavra sábia, firme, inspirada, chegou aos corações de crianças, de
jovens, de adultos e ali permanece mesmo depois de ter partido para
sempre.

Tendo, desde a infância, predileção pela matemática e pelo esporte
de escalar montanhas, segundo monsenhor Vicente Diláscio, por
essas predileções reveladas “(...) preparava-o Deus para escalar as
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montanhas de Minas, na Arquidiocese de Mariana e, quanto à
matemática, o que melhor o impressionou e gravou não somente em
sua inteligência, mas tomou conta de seu coração, foi a operação de
dividir para partilhar com os outros especialmente os pobres (...)”.

Na perspectiva do Concílio Vaticano II, trabalhou intensamente para
organizar a Igreja de Mariana segundo o espírito conciliar, como uma
Igreja Viva e Renovada.

Sobre seu pastoreio, a Arquidiocese recebeu forte impulso pastoral
por meio de realizações emblemáticas tais como:

organização da Arquidiocese em 5 regiões pastorais; atenção à
formação permanente do clero; realização de Assembléias Pastorais
em todos os níveis; constituição e reestruturação dos Conselhos da
Arquidiocese; organização das dimensões e pastorais (Catequese,
Liturgia, Criança e Menor, Juventude, Dízimo e Família);
reestruturação do processo formativo e das Casas de Formação do
Seminário Arquidiocesano; maior participação dos leigos; participação
integrada de religiosos e religiosas nas pastorais; organização do
Departamento Arquidiocesano de Comunicação - DACOM;
recuperação do Patrimônio Artístico-Cultural da Arquidiocese;
investimento no social, com especial atendimento aos idosos,
crianças, alcoólatras, toxicômanos e famílias carentes; criação da
Faculdade Arquidiocesana de Mariana- FAM e implantação nessa, do
Curso Superior de Filosofia aberto à comunidade.

Ao criar a Faculdade Arquidiocesana de Mariana - FAM em 2002,
Dom Luciano o fez visando, segundo suas palavras então, “ (...) abrir
a instituição para novas perspectivas, colocando seus serviços ao
alcance da juventude (...) e contribuir para o desenvolvimento integral
da pessoa e descoberta de melhores caminhos para o bem comum”.

Como desdobramento desse sonho materializado de Dom Luciano,
a FAM lançou em março de 2007 o Programa Arquidiocesano de
Desenvolvimento - PROAD/FAM no intuito de estender a todos os 79
municípios que constituem a Arquidiocese primaz de Minas os
benefícios de uma formação humanística completa que favoreça a
emancipação da pessoa e a conquista de sua cidadania plena.

Atribuiu-se a Dom Frei Manoel da Cruz, 1º Bispo de Mariana, a
edificação das igrejas na cidade primaz de Minas. A Dom Luciano se
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deve a reconstrução de pelo menos 14 delas, na cidade e nos
distritos, além de outras em Ouro Preto, Ouro Branco e Catas Altas.
Graças a seu carisma, seus bons relacionamentos e ao respeito que
sempre mereceu de todos, por sua contribuição ímpar às grandes
definições de interesse da sociedade brasileira, Dom Luciano mereceu
de empresários e governantes o apoio necessário para o
enfrentamento de situações como aquela vivida em 1999, com o
incêndio do Santuário do Carmo, recuperado pela força de sua ação,
junto às 12 empresas privadas e públicas, que assumiram o custeio
das obras.

O mesmo ocorreu em relação ao Palácio dos Bispos, que chegou a
ruir, em parte e, pela ação de Dom Luciano, por meio da Fundação
Cultural e Educacional da Arquidiocese - FUNDARQ, foi restaurada
com o apoio da Petrobrás e hoje abriga o Museu da Música, precioso
acervo que também mereceu seus cuidados.

Para o padre Júlio Lancelloti, da Pastoral do Menor da Arquidiocese
de São Paulo, (...) “D. Luciano sempre nos ensinou a ver e descobrir o
outro lado da vida, a fazer a leitura dos fatos, a leitura dos olhos, a
contemplar o mistério de Deus na vida dos seres humanos (...)”.

Para o Diretor Executivo da FUNDARQ, Professor Roque Camêllo,
“(...) Sacerdote, profeta e pastor, ordenado para o testemunho, a
pregação e o serviço à vida, este continuador de Dom Frei Manoel da
Cruz, 1º Bispo de Mariana, Igreja Particular que dignifica a História
Brasileira, afigura-se-nos um peregrino do Evangelho, comprometido
com a defesa, o anúncio e a promoção do ser humano (...)”.

Na verdade, Dom Luciano, além de cumprir com zelo e coragem sua
missão episcopal, acrescentou a essa uma outra, de suma
importância para a Arquidiocese de Mariana, para Minas e para o
Brasil: a de defesa do precioso patrimônio histórico-cultural que nos foi
legado pelos nossos antepassados.

Em um momento poético Dom Luciano escreveu que “se o mundo
fosse uma catedral, Mariana seria seu sacrário”.

É nesse sacrário que hão de ser guardados, para sempre, seu
exemplo, as marcas de sua presença benfazeja, o registro de seu
itinerário de ser iluminado.

Verifica-se, pois, em face dessas considerações, que esta



911

proposição constitui justa homenagem a esse grande grande pastor
de homens e exemplo de cidadão iluminado que foi Dom Luciano
Pedro Mendes de Almeida, que, em vida, foi responsável pela
proteção e preservação de parte do rico acervo cultural e turístico do
Estado de Minas Gerais, notadamente dos monumentos religiosos
pertencentes à sua arquidiocese.

Na certeza da aprovação deste projeto de lei, renovo protestos de
especial estima e distinta consideração.

 PROJETO DE LEI Nº 1.270/2007
Dá a denominação de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida à

sede da Promotoria de Justiça Estadual de Defesa do Patrimônio
Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - A sede da Promotoria de Justiça Estadual de Defesa do
Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais, situada na
Rua Timbiras nº 2.941, em Belo Horizonte, passa a denominar-se
Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida.

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 Administração Pública, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Eugênio Cota Guimarães, Superintendente da Receita
Federal (substituto)no Estado, encaminhando informações em
atenção ao Requerimento nº 467/2007, do Deputado Djalma Diniz.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes aos Projetos de Lei nºs 639, 788, 880
e 996/2007. (- Anexem-se o ofício e os pareceres aos respectivos
projetos.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando laudo em atenção a pedido de diligência da Comissão
de Justiça referente ao Projeto de Lei nº 1.082/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 1.082/2007.)

Do Sr. José Veloso Souto Júnior, Secretário de Saúde de Montes
Claros, prestando informações em atenção a requerimento da
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Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício nº
519/2007/SGM.

Do Sr. Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira (2), Secretário Executivo
do Ministério da Integração Nacional, comunicando liberação de
recursos em favor do Igam referentes à segunda parcela do Sétimo
Termo Aditivo ao Convênio nº 034/2003-MI; e em favor da Ruralminas
referentes à terceira parcela do Convênio nº 009/2004-MI. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando cópia do Segundo Termo Aditivo de
Prorrogação de Ofício do Prazo de Vigência do Convênio nº 055/2006,
bem como cópia de publicação no “Diário Oficial da União”. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Gilberto Borsato da Rocha, Chefe de Gabinete do Chefe de
Polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, encaminhando cópia de
investigação policial em atenção a requerimento da Comissão de
Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº 944/2007/SGM.

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Presidente da Associação dos
Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, solicitando apoio desta
Casa à aprovação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº
20/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2007.)

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

da ex-Deputada Elaine Matozinhos, Vereadora da Câmara Municipal
de Belo Horizonte.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 1.271/2007
Declara como patrimônio histórico e cultural do Estado o Caminho

da Luz, rota de peregrinação que abrange os Municípios de Tombos,
Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz,
Caparaó e Alto Caparaó.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado como patrimônio histórico e cultural do

Estado o Caminho da Luz, rota de peregrinação que abrange os
Municípios de Tombos, Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola,
Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis
para registro do espaço cultural 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, 14 de junho de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Este projeto de lei tem como escopo decretar a rota de

peregrinação do Caminho da Luz como patrimônio histórico e cultural
do Estado. O caminho foi criado em 2001, e, desde então, destaca-se
a Associação Brasileira dos Amigos do Caminho da Luz - Abraluz -,
entidade sem fins lucrativos, que tem promovido a manutenção da
rota.

Além das belezas naturais do Caminho, inserido na Zona da Mata,
são divulgados contos, lendas e histórias junto aos peregrinos, que
passam a assumir causas nobres, como a defesa da ecologia. A trilha
é valorizada desde os primórdios pelos povos originários do Brasil,
que buscavam desvendar seus mistérios.

Milhares de caminhantes do Brasil e exterior têm percorrido
anualmente o Caminho, fator que contribui para maior distribuição de
recursos na região, bem como para a geração de empregos e renda.

O Caminho da Luz tem sido alvo constante da produção de
documentários na imprensa escrita e televisionada e promove o
Estado em todo o País. Ele apresenta importante patrimônio histórico,
natural e cultural, que merece proteção legal, como a que ora estamos
propondo. Nesse patrimônio se incluem cachoeiras, grutas, fazendas
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e prédios centenários.
Sendo assim, contamos com os nobres pares para que este projeto

de lei seja aprovado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões e Justiça e de Cultura para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.272/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Catadores do Vale do
Paraopeba, 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

Catadores do Vale do Paraopeba, com sede no Município de
Brumadinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A citada Associação foi constituída com o objetivo de

defender os interesses, os direitos e as demandas dos catadores do
Vale do Paraopeba.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais e assistenciais;
promove cursos e seminários para capacitação de seus associados;
oferece assistência a crianças, adolescentes, gestantes e idosos;
protege as famílias, em especial aquelas que desenvolvem trabalhos
de reciclagem, na perspectiva de concretizar o direito e as
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao seu
desenvolvimento; orienta sobre a preservação do meio ambiente;
celebra convênios com instituições públicas e entidades privadas para
subsidiar suas iniciativas.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto, que tem por fim declará-la de
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.273/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Basquetebol de

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

Basquetebol de Uberaba - Ubasket -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação de Basquetebol de Uberaba objetiva

consolidar a união de atletas, técnicos e dirigentes no
desenvolvimento técnico de várias modalidades esportivas.

Dentro do seu compromisso institucional, promove o respeito e a
obediência aos regulamentos e aos estatutos das instituições que
praticam as diversas modalidades do esporte amador.

Pela relevância do seu esforço para o aprimoramento social por
meio do esporte, ela merece receber o 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 1.274/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central de São João

Nepomuceno da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de São João Nepomuceno.

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

São João Nepomuceno da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de São João Nepomuceno.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade o
trabalho de natureza beneficente, filantrópica, caritativa, cultural,
promocional e de assistência social. 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 da legalidade, impessoalidade,
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moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.
Insta pontuar que a instituição 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.

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 1.275/2007
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Esporte e

Lazer, 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 Recreativa

Esporte e Lazer, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: A Associação Recreativa Esporte e Lazer - Arel - é uma

instituição civil de direito privado, sem fins lucrativos, que não
remunera os membros da sua administração sob nenhum pretexto,
destina a totalidade de suas receitas apuradas à consecução de suas
finalidades estatutárias e tem por objetivo a promoção de práticas
esportivas, lazer e cultura para pessoas carentes desta Capital.

Por preencher os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, espero contar o apoio dos nobres pares desta Casa para
aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 712/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Ubiraci Prata Lima,
Prefeito Municipal de Itaguara, por sua posse como Presidente da
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - Granbel - para o biênio 2007/2008. (- À Comissão de
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Assuntos Municipais .)
Nº 713/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Grupo Associados Minas -
Estado de Minas, TV Alterosa, Portal Uai, Rádio Guarani, Diário da
Tarde, Aqui e Alterosa Cine Vídeo - pelo lançamento do movimento
Conquiste a Paz. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 714/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas ao
cumprimento da Lei nº 15.757, de 2005, especificamente quanto à
concessão de isenção de ICMS aos portadores de deficiência não-
motoristas, como os deficientes visuais e mentais e os autistas. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira .)

Nº 715/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada ao Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes
Claros cópia do Processo nº 0433.06.173509-1, no qual constam
como réus o Sr. Aroldo Nunes de Oliveira e outros.

Nº 716/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada ao Comandante da 1ª Companhia Independente da
PMMG em Nova Lima listagem das ocorrências registradas nessa
companhia referentes a recusa de pagamento em bares, restaurantes
e casas noturnas em 2006 e no primeiro semestre deste ano,
especificando-se o número das viaturas e o nome dos policiais que
atuaram nesses procedimentos. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a UFMG pelo transcurso do 80º
aniversário de sua fundação.

Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de
providências com vistas ao cumprimento da Lei nº 15.757, de 2007,
especificamente no que se refere à concessão de isenção de ICMS
aos portadores de deficiência visual e mental e aos autistas não
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habilitados.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Elmiro Nascimento (3) e Dimas Fabiano (2).

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 6º

do Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
proceder à solenidade de posse do Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi na
vaga decorrente do afastamento do Deputado Gustavo de Faria Dias
Corrêa para investidura no cargo de Secretário de Estado de Esportes
e Juventude.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o

Exmo. Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi.
Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de
posse do Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi na vaga decorrente do
afastamento do Deputado Gustavo de Faria Dias Corrêa para
investidura no cargo de Secretário de Estado de Esportes e
Juventude.

Leitura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à

leitura do termo de posse.
O Sr. 1º-Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Procede à leitura

do termo de posse.).
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o

Deputado Vanderlei Jangrossi, por haver prestado compromisso
regimental ao assumir seu mandato como quarto suplente da
coligação PP-PTB-PFL-PSDB, em 2/11/2007, está dispensado de
fazê-lo. A Presidência convida o Deputado Vanderlei Jangrossi a
assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este
Presidente e pelo 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
Posse do Deputado Vanderlei Jangrossi

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Vanderlei
Jangrossi.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, saúdo, em nome da
Bancada do PSDB, o Deputado Vanderlei Jangrossi, empossado por
V. Exa. neste momento. O Deputado foi muito importante nesta Casa,
pois presidia uma das mais importantes comissões, retornando para
continuar o seu trabalho. Seja muito bem-vindo.

O Deputado Lafayette de Andrada - Gostaria de saudar o retorno do
eminente Deputado Vanderlei Jangrossi. No breve período em que
esteve aqui, soube angariar amizade com todos os parlamentares e
mostrar seu empenho, esforço e capacidade em prol dos grandes
esforços do Poder Legislativo de Minas Gerais. Parabéns, e seja bem-
vindo!

O Deputado Rêmolo Aloise - Mais uma vez, V. Exa. mostrou ser um
dos maiores democratas desta Casa. Tendo suspendido a reunião, e
o nobre Deputado João Leite solicitando pela ordem, V. Exa. acatou o
pedido. Jangrossi, falo em nome dos suplentes. Só conhecem a dor
da suplência aqueles que o são. Tenha a certeza de que sua volta nos
traz mais tranqüilidade: a mim, ao Irani, ao Dr. Ronaldo. Juntos
seremos fortes. Estou certo de que, hoje, esta Casa se engrandecerá
com sua volta à Presidência da Comissão de Agropecuária. Que Deus
te abençoe. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de parabenizar o Deputado.
Estivemos juntos em várias oportunidades, em Uberaba, nesta Casa.
Ontem, foi aprovado um dos primeiros projetos nesta legislatura, e ele
é de nossa autoria. Sucesso, que V. Exa. continue desempenhando
um bom trabalho.

O Deputado Doutor Viana - Em nome do Democratas, parabenizo o
retorno do Vanderlei Jangrossi, desejando-lhe muito êxito. O bom filho
a casa torna. Seja bem-vindo. Muito êxito e sucesso iluminado pelo
Divino Espírito Santo nos próximos três anos e meio.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, distinto Deputado
Vanderlei Jangrossi, é uma grande alegria que esteja de volta, o que
muito nos alegra. Como representante da Bancada do PV, estamos de
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braços abertos, com a certeza de que V. Exa. tem muito a contribuir
com Minas Gerais. É sua intenção, seu interesse, e caminharemos
juntos nessa experiência ao lado dos nobres Deputados desta Casa.
É uma alegria vê-lo de volta. Parabéns a V. Exa.!

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Caro amigo Deputado
Vanderlei Jangrossi, já tínhamos aprendido a conviver com V. Exa.
nesta Casa e estávamos sentindo muito sua falta. Tê-lo de volta ao
nosso convívio é uma alegria muito grande. Seja bem-vindo e que
Deus continue iluminando-o, como sempre. V. Exa. vem não apenas
como homem civil, mas como homem de Deus, e precisamos demais
da presença de Deus nesta Casa. Seja bem-vindo, pois o seu retorno
é um prazer. Parabéns.

O Deputado Rômulo Veneroso - Em nome da nossa bancada e
como Vice-Líder do PV, parabenizo esta Casa por receber nosso
Deputado Vanderlei e lhe desejo boas-vindas. Estamos à sua
disposição. A Casa ganha um grande parceiro, e Minas Gerais cresce
com seu retorno.

O Deputado Gil Pereira - Em meu nome e em nome do PP, saúdo o
Deputado Vanderlei Jangrossi. V. Exa. passou pouco tempo fora
desta Casa, mas fez muita falta, pelo seu carinho e pelo trabalho que
desenvolve no Plenário e na Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, a qual preside com muita competência. Estamos felizes
e trabalharemos juntos novamente, para o engrandecimento de Minas
Gerais. Parabéns e seja bem-vindo.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Caro amigo Vanderlei
Jangrossi, o seu retorno a esta Casa é uma grande satisfação. Que
Deus o proteja e encaminhe. Estamos precisando continuar nossa
batalha na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial em
defesa do setor produtivo. Seja bem-vindo. Que Deus o encaminhe e
proteja.

O Deputado Vanderlei Miranda - Deputado Vanderlei Jangrossi, fico
muito feliz em ver seu nome junto do meu novamente. Oro
sinceramente para que V. Exa. possa cumprir a totalidade desse
mandato, exercendo o compromisso e o plano de Deus para sua vida
neste Parlamento. Fico feliz com seu retorno. Conte com este amigo,
irmão e companheiro de Parlamento. Em nome da Comissão de
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Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, que presido, dou-lhe
as boas-vindas. Parabéns.

O Deputado Padre João - Saúdo o nobre colega Vanderlei
Jangrossi, desejando-lhe bom retorno a esta Casa e êxito. Tive a feliz
oportunidade de tê-lo como Presidente da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial. Desejo-lhe êxito também em todas as
atividades nesta Casa. Aproveito para desejar a permanência, o
acerto e o sucesso do Deputado Gustavo Corrêa na Secretaria de
Esportes, garantindo a permanência de V. Exa. aqui. Muita força de
Deus, luz e sabedoria para desenvolver políticas públicas com êxito,
sobretudo políticas agropecuárias e agroindustriais. Bom retorno.

O Deputado Ronaldo Magalhães - Deputado Vanderlei Jangrossi, V.
Exa. estava fazendo falta nesta Casa. Com o pouco tempo que
passou aqui, percebemos sua capacidade e seu bom relacionamento
com todos no grande trabalho que iniciou. Deus lhe deu esta
oportunidade de retornar e continuar esse belo trabalho. Que possa
contribuir muito com esta Casa e com o povo do nosso Estado.
Tivemos um bom relacionamento de amizade, o qual estamos
mantendo, e espero que se perpetue por muitos anos. Que V. Exa.
possa fazer o que tem vontade, o que manda seu sentimento. Seja
bem-vindo e que Deus o abençoe!

O Deputado Wander Borges - Nobre Deputado Vanderlei Jangrossi,
muito nos alegra seu retorno a esta Casa. V. Exa. que no nome -
Vanderlei - já tem a lei. Conseqüentemente, esperamos estar ao seu
lado no caminhar deste ano e nos próximos. Saúde e paz, e que Deus
o ilumine.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 14/6/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e João Leite

Sumário: Nomeação de Comissão - Composição da Mesa - Registro
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de presença - Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Fábio Avelar -
Homenagem - Palavras do Sr. Ângelo Machado - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência nomeia

os Deputados Fábio Avelar e João Leite para, em comissão,
conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais convidados que
se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa o Exmo. Sr. Ângelo Machado, professor
emérito e Doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -
nas áreas de Neuroanatomia e Zoologia, com pós-doutorado pela
Northwestern University, em Chicago; a Exma. Sra. Vereadora Elaine
Matozinhos, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; os
Exmos. Srs. Eugênio Batista Leite, representando a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -; Ivan Arruda de
Oliveira, representando a Universidade Estadual de Minas Gerais -
Uemg -; Ilmar Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada,
representando o Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; José Antônio da
Cunha Melo, Presidente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária - Seção MG; a Exma. Sra. Maria Dalce Ricas, Presidente da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; e os Exmos.
Srs. Gelton Palmieri Abud, Diretor de Gestão Coorporativa,
representando a Copasa; e Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Guilherme Hermeto

Costa, representando o Ouvidor-Geral, Desembargador Lúcio Urbano
Silva Martins; Ovimar dos Reis Souto, representando o Deputado
Federal Vitor Penido; Getúlio Gontijo de Amorim, assessor
parlamentar do IEF; Pedro Parizzi, assessor parlamentar da Fiemg; e
Geraldo Faria, Presidente do PSC.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O locutor - Destina-se esta interrupção à comemoração do Dia
Mundial do Meio Ambiente.

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

será interpretado pelo Coral da Copasa, sob a regência da maestrina
Eliane Fagioli.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Fábio Avelar

Boa-tarde. Inicialmente, gostaria de saudar a nossa Mesa,
agradecer a presença e cumprimentar o ilustre Deputado João Leite,
que, nesta solenidade, representa o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa; o Dr. Ângelo Machado, professor emérito e
doutor pela UFMG nas áreas de Neuroanatomia e Zoologia, nosso
homenageado; a Vereadora Elaine Matozinhos, nossa amiga, ex-
Deputada e companheira nossa na Assembléia, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; o Prof. Eugênio Batista Leite,
representando a PUC Minas; os Srs. Ivan Arruda de Oliveira,
representando a Uemg; Ilmar Bastos, nosso amigo, Subsecretário de
Gestão Ambiental Integrada, representando o Dr. José Carlos
Carvalho, ilustre Secretário de Meio Ambiente; José Antônio da Cunha
Melo, Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - Sessão MG, cargo que tive o privilégio e a honra de
ocupar por duas vezes. Tive a satisfação de integrar essa associação,
que tem realizado um trabalho muito importante não somente em
Minas Gerais, mas também no Brasil. Cumprimento também a nossa
amiga Maria Dalce Ricas, Presidente da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - Amda -; o Dr. Gelton Palmieri Abud, nosso
companheiro da Copasa, atual Diretor dessa importante incorporação,
representando toda a nossa empresa; o Sr. José Maria, Presidente do
Sindágua, na pessoa do qual cumprimento os demais Diretores
presentes; as autoridades; todos os que nos honram com a presença;
a imprensa; e os nossos telespectadores da TV Assembléia. Senhoras
e senhores, em primeiro lugar, gostaria de prestar um esclarecimento
a todos: por força de compromissos inadiáveis na agenda desta Casa,
esta reunião especial, que preferencialmente deveria ter sido realizada
no dia 5/6/2007, data oficial consagrada ao meio ambiente, está
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ocorrendo no dia de hoje, em cumprimento a um compromisso que a
Assembléia já assumiu, dada a relevância do assunto e sua
importância para toda a sociedade. Faço esse esclarecimento e, na
oportunidade, como autor do requerimento que possibilitou a
realização deste evento, manifesto minha satisfação especial por
estarmos aqui reunidos para esta celebração.

Para este Deputado, cuja formação se insere no contexto ambiental,
é gratificante constatar que, rapidamente, a comunidade mineira, a
brasileira e a mundial se conscientizam de forma definitiva quanto à
essencialidade de cuidarmos do meio ambiente. Nesse sentido, a
mídia tem divulgado, com freqüência, a mobilização de autoridades,
técnicos, ambientalistas e da sociedade em geral, em defesa da vida
no Planeta nestes tempos difíceis de aquecimento global e de
ameaças à preservação das espécies. Até mesmo a humana. Isso é
de fundamental importância, pois surgem daí grandes demandas
sociais e políticas que interferem de forma contundente no curso dos
acontecimentos, por conseguinte, no destino das nações.

E não é sem tempo. Avolumam-se as informações que revelam as
crescentes ondas de calor no continente europeu, com temperaturas
de até 40ºC. No Brasil, ciclones atingem principalmente as costas do
Sul e do Sudeste. O número de desertos aumenta a cada dia, fortes
furacões causam mortes e destruição em várias partes do Planeta.
Sabemos que esse fenômeno do aquecimento está ocorrendo em
virtude do lançamento de poluentes, principalmente de gases
derivados da queima de combustíveis. Cresce a necessidade de
adoção de medidas urgentes visando a conter esse processo. Caso
contrário, todos amargarão, talvez de forma irreversível, os danos de
tamanha destruição ambiental. As nações estão cada vez mais
conscientes e apreensivas quanto ao futuro e exigem medidas dos
seus governantes, em todos os sentidos, quer em âmbito
internacional, quer local, em assuntos de maior ou menor dimensão
ou abrangência.

Pena que, não raras vezes, a atenção das autoridades não esteja
aberta ao clamor da sociedade e de seus segmentos organizados.
Como exemplo, citamos a tão falada transposição do Rio São
Francisco. Já é de conhecimento geral que essa obra se encontra em
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andamento, apesar de ter sido objeto de tantas manifestações
públicas contrárias a sua execução, um empreendimento que se
concretiza contrariando técnicos especialistas do setor,
ambientalistas, associações de classe, organizações não
governamentais, e tantos outros grupos sociais que não reconhecem
na transposição a solução para o problema de água da região de sua
abrangência.

Aqui, nesta Casa Legislativa, este Deputado, entre outras ações,
também se manifestou contrário à obra. Para tal, tomei a iniciativa de
lançar um Manifesto Contrário à Transposição do Rio São Francisco,
apoiado pela grande maioria dos parlamentares da Casa. Teve esse
documento o propósito de solicitar ao Presidente Lula a paralisação
do processo, condicionando o seu prosseguimento à promoção de um
amplo debate junto aos especialistas na matéria. Seria também
efetivado um plebiscito a ser realizado nos Estados inseridos na área
de abrangência do projeto, similar ao levado a efeito em relação ao
desarmamento. Assim, estaria sendo legitimada a questão que hoje
mobiliza grande parte da sociedade brasileira.

Dessa forma, como este parlamentar, diversas outras instituições
têm atuado na busca de uma solução para o assunto. Como outro
exemplo, citamos aqui o nosso Projeto Manuelzão, em notável
trabalho conduzido pelo querido amigo e convicto ambientalista,
Appolo Heringer Lisboa, que tanto tem lutado contra essa obra.
Apesar de tudo isso, o empreendimento avança, numa atitude nada
democrática e distante das reais necessidades do povo. Todos esses
acontecimentos, entretanto, não nos trazem a sombra do desânimo.
Ao contrário, estimulam-nos e impulsionam-nos rumo à luta. E há
razões para tal. Em Minas Gerais, um fato encorajador revela-se no
próprio programa do governo Aécio Neves no tocante aos projetos em
desenvolvimento na área ambiental pelos diversos órgãos do setor.
Para efeito de ilustração, podemos citar os projetos da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e da própria Copasa, que empreende
esforço gigantesco com o objetivo de universalizar os seus serviços.
Nesse aspecto, seu Programa de Investimentos prevê, para o período
de 2007 a 2010, a aplicação de recursos de R$785.300.000,00 em
abastecimento de água e de quase R$2.000.000.000,00 em
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esgotamento sanitário, incluindo o tratamento dos efluentes.
Em se tratando do Sistema Estadual de Meio Ambiente, os seus

projetos estruturadores propiciam uma antevisão positiva das
realizações governamentais no setor, compreendendo a gestão de
recursos hídricos, a gestão de resíduos sólidos, a revitalização do Rio
das Velhas - com a meta de atingir este objetivo até 2010 -, a
conservação do cerrado e a recuperação da mata atlântica.

Os investimentos do governo Aécio Neves em meio ambiente
subiram de R$90.000.000,00, em 2002, para R$250.000.000,00 em
2007. Foi criado o Centro Mineiro de Resíduos Sólidos, que capacitará
gestores municipais para tratar lixões e criar outra abordagem para a
gestão do lixo. Foi implantado ainda o Inventário Mineiro de Emissão
de Gases, que poderá avaliar a importância de Minas Gerais na
emissão de gás carbônico.

O governo também conseguiu um grande investimento junto ao
banco alemão KFW para a segunda fase do Programa de Proteção da
Mata Atlântica de Minas Gerais e criou o Programa de Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais, além do Comitê Gestor de
Fiscalização Ambiental Integrada. Assim como o governo, iniciativas
individuais também possibilitam a abertura de perspectivas positivas
para a questão ambiental.

Digo isso, senhoras e senhores, em razão da homenagem que,
conforme foi instituído por esta Casa, é prestada anualmente a um
personagem que se tenha destacado no setor ambiental. Já tivemos a
honra de homenagear nesta Casa a própria Copasa, o Projeto
Manuelzão, a ONG Biodiversitas, entre várias outras, e neste ano
temos a honra de receber, neste Plenário, o Prof. Ângelo Machado,
um extraordinário agente a serviço do meio ambiente, cujas
realizações passo a relatar, ainda que de forma abreviada.

O Prof. Ângelo Machado é natural de Belo Horizonte e graduou-se
em Medicina. A vida de nosso homenageado tem sido dedicada ao
ensino e à pesquisa em duas áreas: Neuroanatomia e Zoologia. Fez
seu doutorado na UFMG e pós-doutorado na Northwestern University,
em Chicago. Tem mais de cem trabalhos científicos publicados em
revistas nacionais e internacionais, além de sete livros, destacando-se
seus trabalhos sobre libélulas e espécies ameaçadas de extinção. Em
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1981, foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. Como
zoólogo, tem contribuído significativamente para o conhecimento da
biodiversidade brasileira, tendo descoberto quatro gêneros e 48
espécies de libélulas.

Iniciou suas atividades como ambientalista, filiando-se ao Centro
para Conservação da Natureza em Minas Gerais, uma das ONGs
ativistas mais antigas do Estado. Participou ativamente de ações que
levaram à criação do Parque Nacional da Serra do Cipó, do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas, da Reserva Biológica de Pirapitinga,
bem como a manutenção da integridade do Parque das Mangabeiras,
ameaçado pela especulação imobiliária, e, mais recentemente, da
Estação Ecológica da UFMG. Foi Presidente da Conservação
Internacional - CI-Brasil -; fundador e Presidente durante vários anos
da Fundação Biodiversitas, ONG técnica já homenageada por esta
Assembléia, de cujo conselho curador hoje é Presidente. Como
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da SBPC, propôs e foram
aceitos os itens da Constituição de 1966 relativos à biodiversidade do
patrimônio genérico do País e ao processo de criação de unidades de
conservação.

Participou do grupo de trabalho criado pelo Itamarati para elaborar a
programação científica da Conferência Rio-92. Com técnicos da
Biodiversitas, desenvolveu metodologias para elaboração de listas de
espécies ameaçadas de extinção. A partir de 1974, passou a se
interessar por educação ambiental de crianças, assunto sobre o qual
já fez cerca de 200 palestras em quase todos os Estados da União.
Com a publicação de “O menino e o rio”, passou a divulgar noções de
zoologia e ecologia por meio da literatura e do teatro infantis. Conta
hoje 35 livros infanto-juvenis e 7 peças teatrais encenadas, tendo
recebido por estas obras os Prêmios Jabuti, Adolfo Aislen e o Selo de
Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e
Juvenil. Recebeu premiação também pela maior bilheteria do teatro
mineiro, em 2001, com a comédia “Como sobreviver em festas com
bufê escasso”. Além de várias outras premiações, foi homenageado
por zoólogos do Brasil e do mundo com a colocação de seu nome em
27 espécies zoológicas, besouros, borboletas, aranhas, abelhas,
formigas, mosquitos, anfíbios e onicóforos. Atualmente, na condição
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de professor emérito da UFMG, exerce voluntariamente atividades de
ensino e pesquisa no Departamento de Zoologia dessa Universidade.

Este é, portanto, o nosso grande homenageado. Para ele os nossos
agradecimentos e a nossa salva de palmas. Com satisfação, anuncio
que, antes do início desta solenidade, recebi do Sr. Luís Monteiro,
aqui presente, o Anuário 2006 da Associação Mineira de Escalada,
que tem um trabalho belíssimo realizado. Por meio da Fabiana Avelar,
minha filha, Diretora da Associação Escalada das Minas, recebi o
programa Adote uma Montanha. São dois trabalhos importantes, que
tivemos a oportunidade de receber. Muito obrigado.

Não podemos deixar de agradecer, em primeiro lugar, aos meus
colegas Deputados, que, desde nosso primeiro ano nesta Casa,
apóiam nossa iniciativa, quando tivemos a idéia de lançar esta data
como um dia de reflexão e de homenagem ao meio ambiente. É
importante sempre lembrar esta data. Do fundo do meu coração,
agradeço a todos os Deputados. Estou vendo nosso amigo Carlin;
Domingos Sávio já esteve aqui; Ronaldo Magalhães; João Leite, um
grande companheiro; o ex-Deputado e companheiro Laudelino, aqui
presente, que realizou um brilhante trabalho nesta Casa à frente da
Comissão de Meio Ambiente; a querida companheira Deputada
Rosângela Reis, que, pela primeira vez, chega a esta Casa e já
demonstra grande força de trabalho. Na próxima semana, a Comissão
de Meio Ambiente, da qual sou Vice-Presidente, estará em Ipatinga
participando de um evento para discutir a questão ambiental de toda a
região, tendo em vista as possibilidades de geração de emprego e
renda. Será um momento importante. Agradeço ainda a presença dos
companheiros da Copasa, instituição sempre preocupada com o meio
ambiente, e ao IEF, entidade parceira que sempre nos ajuda e que
hoje nos forneceu 500 mudas, que serão distribuídas para comemorar
este dia. Aos interessados, elas estarão à disposição na sala ao lado,
no cafezinho. A Copasa nos brindou com um presente maravilhoso: o
Coral da Copasa, aplaudido não só em Minas Gerais, mas em todo o
País. Meu agradecimento especial ao corpo coral da Copasa e à
maestrina Eliane Fagioli, que, ontem, no Palácio das Artes, brindou-
nos com um excelente espetáculo do coral que dirige naquela
instituição. Agradeço também a toda a equipe da Diretoria de
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Comunicação da Assembléia, especialmente à Gerência de Relações
Públicas, na pessoa da Kátia, que foi responsável por toda a
organização deste evento. Na pessoa do Sr. Vicente Pereira, nosso
Chefe de Gabinete, agradeço a toda a equipe do nosso gabinete,
presente em todo o processo.

Prof. Ângelo Machado, mais uma vez, digo do nosso orgulho, da
nossa honra e satisfação e do nosso privilégio de conviver com o
senhor, uma figura ímpar. Há mais de 30 anos temos esse privilégio,
e, com enorme satisfação, a Assembléia Legislativa, num momento de
reflexão, em que o mundo se debruça sobre a questão ambiental, tem
a oportunidade de homenagear pessoas que dedicam toda a vida em
defesa e em prol do meio ambiente. Professor, com muita honra, a
Casa do povo lhe presta esta justa homenagem. Muito obrigado.

Homenagem
O locutor - A Assembléia Legislativa prestará uma homenagem ao

Sr. Ângelo Machado, com a entrega de placa contendo os seguintes
dizeres: “Alguém que dedica a vida ao conhecimento da natureza,
usando de todos os meios para protegê-la e preservá-la, que trabalha
pela formação ecológica de jovens e crianças, que participa
ativamente de órgãos de defesa ambiental - esse é um verdadeiro
ambientalista. A Assembléia de Minas presta seu reconhecimento e
sua homenagem a Ângelo Machado por ocasião do Dia Mundial do
Meio Ambiente”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Fábio Avelar para me
acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Ângelo Machado

Exmos. Srs. Deputado João Leite, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto
Coelho, em cuja pessoa cumprimento as demais autoridades da
Mesa; Deputado Fábio Avelar, prezado amigo e autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem; Srs. Deputados e demais
presentes. Há pouco tempo, recebi um telefonema do meu prezado
amigo Deputado Fábio Avelar. O prazer de conversar com ele logo se
transformou em forte emoção quando soube que seria homenageado
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Durante minha vida,
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tenho recebido várias homenagens, mas esta é diferente. Ser
homenageado por esta Assembléia significa a homenagem do povo
de Minas Gerais, do povo de minha terra, que esta Assembléia
representa. E agradeço a esse povo nas pessoas dos Srs. Deputados
que me homenagearam, e entre eles, especialmente, o Deputado
Fábio Avelar, que propôs meu nome para esta homenagem. Eu o
conheci há muitos anos, quando fui pedir autorização para coletar
libélulas nas reservas da Copasa. Mas talvez o que Fábio não saiba é
que, das coletas feitas nessas reservas, resultou a descoberta de
duas espécies novas de libélulas, as quais denominei “Aeshna
eduardoi” e “Forcepsioneura lucia”, em homenagem a meus filhos que
me acompanharam nessas coletas. Uma dessas espécies consta na
lista nacional de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção,
e só não se extinguiu graças ao cuidado que a Copasa sempre teve
com suas reservas, antes mesmo que a conservação tivesse a
importância que tem hoje. Graças à Copasa e ao discernimento de
homens como Fábio Avelar, foi possível criar o Parque Estadual do
Rola-Moça, um presente da Copasa para o povo de Minas Gerais.

Como já foi dito aqui, eu fui homenageado por minhas ações em prol
do meio ambiente em Minas Gerais. E fico pensando: será que
mereço esta homenagem? Será que minhas atividades de proteção
ao meio ambiente têm mesmo um sentido social, e nesse caso eu
seria um altruísta? Pelo menos, no começo, não. Eu iniciei minhas
atividades como ambientalista por egoísmo. Meu pai tinha uma
fazenda no Vale do Rio Doce onde eu passava férias. Eu gostava de
andar na mata, ouvir os pássaros, coletar libélulas e borboletas. Mas,
a cada ano, havia menos mata, menos pássaros, menos libélulas e
borboletas. Decidi entrar no movimento ambientalista para fazer
alguma coisa, para proteger aquilo que eu, egoisticamente, gostava e
não queria perder. Foi por isso que entrei para o Centro para a
Conservação da Natureza em Minas Gerais, a ONG ambientalista
mais antiga do Estado. Coincidência ou não, na Presidência do
Centro, estava o dentista e ambientalista Hugo Eiras Furquim
Werneck, altamente motivado para o ativismo ecológico porque
gostava de pássaros, especialmente os das veredas. No grupo
também estavam Célio Valle, Amílcar Viana Martins, Fábio Marton,
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José Rabelo de Freitas, João Paulo Campelo e muitos outros. Foi fácil
perceber que, para proteger aquilo de que gostávamos seria
necessário cuidar de todo o meio ambiente, no centro do qual está o
ser humano. Logo me envolvi em educação ambiental, principalmente
de crianças, o que fiz por meio de palestras ou na publicação de livros
e peças de teatro. Foi quando percebi que não estava sozinho, pois
muitas pessoas também gostavam da natureza, e ficou claro para mim
o que hoje considero o dogma de educação ambiental: é importante
gostar porque quem gosta protege. Talvez, nesse momento, minhas
atividades tenham se tornado altruísticas e passaram a ter sentido
social. E talvez por isso sou hoje homenageado pelos membros desta
Casa. Mas, para sermos justos, esta homenagem deve ser
compartilhada com todos os ambientalistas com os quais trabalhei no
Centro para a Conservação da Natureza, na Conservação
Internacional e principalmente na Fundação Biodiversitas. Destaco a
figura do nosso líder, Hugo Eiras Furquim Werneck, que hoje, com 84
anos, não perdeu o entusiasmo e continua à frente do Centro para a
Conservação da Natureza em Minas Gerais.

É bom lembrar que, no início, o ativismo ecológico era difícil porque
os principais setores envolvidos não se entendiam. Os ambientalistas,
principalmente os do terceiro setor, acusavam os empresários de
serem poluidores e destruidores da natureza. Os empresários
acusavam os ambientalistas de serem contra o progresso, e ambos
culpavam o governo de não fazer coisa alguma. Nós, do Centro para a
Conservação da Natureza em Minas Gerais, tivemos derrotas, mas
também, muitas vitórias. O Centro impediu a passagem de uma
estrada através do Rio Doce. Fizeram só a ponte, que está lá até hoje.
Bem mais tarde, nova tentativa de fazer a estrada não teve sucesso
porque ameaçamos acampar na ponte. A propósito, recusamos
veementemente a oferta de setores mais radicais que se dispuseram
a dinamitar a ponte. Mais ou menos na mesma época, com o apoio da
mídia, conseguimos demover a Prefeitura da idéia absurda de lotear
boa parte do Parque das Mangabeiras. Também com o apoio da mídia
e da comunidade científica reunida em Belo Horizonte para a 26ª
Reunião Anual da SBPC, conseguimos que o Governador Aureliano
Chaves assinasse o decreto criando o Parque da Serra do Cipó. Aqui,
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quebrarei um pouco o ritmo do discurso para mostrar como isso
aconteceu. Nós, do Centro, resolvemos que queríamos fazer um
parque na Serra do Cipó. Então, foi feito um mapa. Sobrevoamos o
local. Cederam-nos um avião. Alguns membros - Célio Valle e Fábio
Marton -, durante toda a semana, andaram por lá para ver a área do
parque. E o decreto? O Célio teve uma idéia muito boa. Sabíamos que
os políticos sempre liam uma certa coluna do jornal “Folha de S.
Paulo”. Éramos amigos do editor e colocamos na coluna: “A Serra do
Cipó está sendo destruída por queimadas. É preciso, rapidamente,
filiar o Parque da Serra do Cipó”. A notícia logo chegou às mãos do
Aureliano. O Célio tem cópia do despacho: “Desejo criar esse parque
urgentemente”. Carimbou “urgente” e passou para o pessoal da
Secretaria de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente. E ninguém sabia
de que parque se tratava. Aí nós, do Centro, chegamos com o prato
feito: o parque é assim, área tal. Mas isso demorou um pouco.

Aí veio a reunião da SBPC. Fiz um discurso dando a deixa para o
Aureliano falar do parque que havia sido feito. Foi uma decepção. Não
fez. Mas, como bom político, percebeu a situação e, na assembléia
final da SBPC, Vargas me entregou em mão o decreto criando o
Parque da Serra do Cipó, dedicado a cientistas da SBPC. Fiquei
extremamente emocionado com isso. Notem como o Centro
trabalhava muito nos bastidores. Alguém, no Palácio, pegou o decreto
e nos entregou, e conseguimos que o parque fosse criado. Mais tarde,
virou parque nacional.

Bom, perdi o fio da meada, mas não faz mal, é interessante ainda.
A última vitória do Centro foi impedir a construção de prédios dentro

da Estação Ecológica da UFMG, que hoje se orgulha de ser a única
universidade brasileira a possuir, no próprio “campus”, uma estação
ecológica utilizada para atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Durante muito tempo, continuamos a atuar como ativistas, mas, em
um determinado momento, percebemos que ativismo só era pouco.
Ele pressiona pessoas e instituições a fazerem ações de proteção ao
meio ambiente, e queríamos fazer diretamente essas ações.
Percebemos também que o ativismo deveria se basear em dados
técnicos e que não havia mais espaço para o achismo ou o
denuncismo sem suporte científico e técnico. Por isso o Centro criou a
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Fundação Biodiversitas, uma ONG exclusivamente técnica, que hoje
tem a maior experiência do País na elaboração de Listas Vermelhas
de Espécies Ameaçadas de Extinção e que teve a honra de ser
homenageada por esta Assembléia no ano passado.

Durante os 35 anos em que milito na área ambiental, fui testemunha
de uma grande mudança que ocorreu no Brasil, especialmente em
Minas, no que se refere às questões ambientais. Pouco a pouco,
aquele clima de hostilidade entre empresas ambientalistas e governo
foi diminuindo. Houve a institucionalização da variável ambiental nos
governos e nas empresas. Hoje não é mais aceitável governos sem
Ministério ou Secretaria de Meio Ambiente ou empresa de grande
porte sem um departamento de meio ambiente. A época é de
parcerias entre governos, empresários e ONGs técnicas, como a
Biodiversitas e a Conservação Internacional, ambas com sede em
Belo Horizonte. Quando, há 18 anos, assumi a Presidência da
Biodiversitas, a primeira coisa que fiz foi comprar um bom terno e
gravata. Se vou falar com o Presidente ou alto executivo de uma
empresa, tenho de me trajar como ele, porque somos parceiros e
temos objetivos comuns. A época do ambientalista malucão,
desleixado, de calça “jeans” e alpercatas já acabou. A questão
ambiental é principalmente política, mas deve estar embasada em
dados técnicos e científicos. Foi difícil a luta para se tirar o IEF da
Secretaria de Agricultura e colocá-lo junto à Feam e, pouco mais
tarde, ao Igam, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, à frente da qual está hoje o ex-Ministro
José Carlos Carvalho, no meu entender, o mais competente homem
de governo do País na área ambiental. Graças ao discernimento do
Governador Aécio Neves, que tem todo o apoio dos ambientalistas
mineiros, toda a equipe de meio ambiente da gestão anterior foi
reconduzida, e Minas é hoje referência nacional quanto à gestão
ambiental. Isso se deve, em grande parte, a esta Casa, que, ao longo
do tempo, vem aprovando e aperfeiçoando todo um arcabouço
legislativo avançado e moderno. Cabe lembrar também - por ser fato
importante - que esta Casa sempre esteve aberta aos ambientalistas.
Na fase de elaboração da Constituição mineira, nós, do Centro para
Conservação da Natureza em Minas Gerais, pudemos participar
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ativamente do processo, e, por sugestão do Centro, Minas é hoje o
único Estado que tem, em sua Constituição, a obrigatoriedade de
monitorar a biodiversidade por meio de Listas Vermelhas de Espécies
Ameaçadas de Extinção. Um outro dispositivo ímpar aprovado nesta
Casa foi a Lei nº 9.375, de 12/12/86, que protege as veredas, tão
importantes para o equilíbrio hídrico de nossos rios. E, ao proteger
nossas veredas, a lei emanada desta Casa protegeu também o
cenário do mais importante livro já escrito em língua portuguesa:
“Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. E, ao falar em
Guimarães Rosa, cabe lembrar que foi ele quem primeiro lançou a
idéia já colocada por mim, no início desta palestra, como o dogma da
educação ambiental: é importante gostar, porque quem gosta protege.
Aliás, a primeira aula de educação ambiental ministrada em Minas
Gerais teve, como professor, Diadorim e, como aluno, o jagunço
Riobaldo. “Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas
quisquilhas de natureza”, diz Riobaldo. E, enquanto percorrem o
grande sertão, Riobaldo aprende com Diadorim a gostar da vereda, do
buriti e dos pássaros e, entre esses, aqueles que, no dizer do próprio
Diadorim, “é o passarim mais bonitinho e engraçadinho do rio abaixo e
do rio acima, o que se chama manuelzinho-da-crôa. É preciso olhar
para esses com um todo carinho”, diz Diadorim. Ao que Riobaldo
comenta: “Até aquela ocasião, nunca tinha ouvido falar de se parar,
olhando por prazer de enfeite, a vida mera deles, pássaros, em seu
começar e descomeçar de vôos de pousação”.

Srs. Deputados, ao agradecer novamente esta homenagem, eu os
convido a fazer aquilo que tento fazer e o que recomenda Diadorim:
“olhar a natureza com um todo carinho”. Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Coral da Copasa,

que, sob a regência da maestrina Eliane Fagioli, apresentará as
canções “Alma Lhanera”, de Pedro Elias Gutierrez, e “Planeta Água”,
de Guilherme Arantes.

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

Exmos. Srs. Ângelo Machado, professor emérito da UFMG, nas
áreas de Neuroanotomia e Zoologia; Vereadora Elaine Matozinhos,
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representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Prof. Eugênio
Batista Leite, representando a PUC; Ivan Arruda de Oliveira,
representando a Uemg; Ilmar Santos, Subsecretário de Gestão
Ambiental Integrada, representando José Carlos Carvalho, Secretário
de Meio Ambiente; José Antônio da Cunha Melo, Presidente da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - Abes - Seção Minas
Gerais; Maria Dalce Ricas, Presidente da Associação Mineira de
Defesa do Meio Ambiente - Amda -; Gelton Palmieri Abud, Diretor de
Gestão Corporativa, representando a Copasa, também representada
por esse belíssimo coral que nos alegrou muito nesta tarde; Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; e Deputado Carlin Moura.

Não poderia deixar de fazer uma saudação especial ao ex-Deputado
Laudelino Augusto e ex-Presidente da Comissão de Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa, que, conforme reconheceu o Deputado Fábio
Avelar, realizou um grande trabalho à frente da Comissão de Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa.

O fato de comemorarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente
demonstra que a degradação dos recursos naturais do planeta é hoje
foco de interesse de toda a sociedade. Torna-se cada vez mais
prioritário que todos busquemos formas de amenizar os problemas já
existentes, como o aquecimento climático, o processo em curso de
escassez da água ou as enchentes e secas que incidem sobre a
produção de alimentos. O Painel Intergovernamental para Mudanças
Climáticas projeta, para antes do final do século, a redução da
disponibilidade de água para 160 milhões de pessoas na América
Latina. Em conseqüência, a produção agrícola sofreria uma queda de
50%. A mudança climática já vem criando uma nova categoria de
vítimas, os refugiados do clima. Calcula a Cruz Vermelha Internacional
que já existem 25 milhões de pessoas deslocadas por razões
ambientais, número que pode, brevemente, superar o de refugiados
de guerra no mundo. Devemos lembrar que a seca no Nordeste do
Brasil ocorre intermitentemente há 200 anos. Um aumento de
temperatura intensificará uma migração interna que hoje se dá por
razões socioeconômicas, acarretando maiores desequilíbrios
demográficos. Em nome da sobrevivência das futuras gerações,
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temos o desafio de reduzir o consumo de fontes naturais, encontrando
outras que poluam menos o ambiente e adotando formas de reciclar
ou reutilizar os recursos. Assim, no setor energético, são defendidas a
adoção do gás natural em lugar de combustíveis fósseis e a utilização
de fontes de energia renováveis, como a hídrica, a biomassa e a
geotérmica. No setor de transportes, os biocombustíveis ajudam a
substituir os derivados do petróleo. Ao mesmo tempo, o incentivo ao
transporte público e a adoção de meios que não sejam motorizados
ajudarão a reduzir a emissão dos gases que provocam o efeito estufa.
É importantíssima a transferência de tecnologia aos países em
desenvolvimento para permitir o uso industrial de soluções limpas. Na
agricultura, necessitamos de uma melhor gestão das colheitas e das
terras, pela adoção de práticas agronômicas corretas, pelo uso de
nutrientes e pela restauração dos solos orgânicos que são drenados.
A cada ano, infelizmente, a área das florestas mundiais vem sendo
devastada. Portanto, no Brasil, o desmatamento é alvo prioritário a ser
combatido para assegurar a biodiversidade, evitar a degradação dos
solos e o assoreamento dos rios, além de minimizar as variações
climáticas.

Se a defesa do meio ambiente tem hoje o espaço e a atenção que
merece, devemos agradecer ao alerta pioneiro de nossos cientistas.
Entre eles, destaca-se o professor Ângelo Machado, mineiro de Belo
Horizonte, mundialmente respeitado por sua contribuição ao
conhecimento da biodiversidade brasileira. Como ambientalista,
participou de ações que levaram à criação de importantes parques e
reservas biológicas. Há cerca de três décadas, tem se dedicado, com
enorme sucesso, à importante tarefa da educação ambiental de
crianças por meio da literatura e do teatro infantil. Na pessoa desse
professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais,
reconhecemos o trabalho de toda uma geração de ambientalistas, que
hoje nos leva a refletir sobre as questões da ecologia e a pensar em
soluções de desenvolvimento sustentável. É dever deste Parlamento -
que, há algum tempo, vem discutindo em eventos, com a participação
de toda a sociedade, o problema hídrico de Minas Gerais, por meio do
Fórum das Águas - formular leis que expressem a preocupação, no
Estado, com um problema que atinge a própria sobrevivência de todas
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as formas de vida no planeta Terra. Políticas públicas voltadas para o
futuro, garantindo o bem-estar de nossos filhos e netos, são uma
necessidade premente para que acertemos nossas contas com a
natureza. Muito obrigado!

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Dimas
Fabiano (2) informando sua indicação para Líder da Bancada do PP e
indicando o Deputado Pinduca Ferreira para Vice-Líder do PP (Ciente.
Publique-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
segunda-feira, dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana, André Quintão e Carlin
Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Chamada dos alunos das escolas -
Agradecimentos especiais - Execução do Hino Nacional - Exibição de
vídeo - Palavras do Professor Wanderley Chieppe Felippe - Palavras
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do Sr. Presidente - Instalação da Sessão do Parlamento Jovem 2007 -
Apresentação musical - Designação da Coordenadora - Sessão do
Parlamento Jovem 2007 - Composição da Mesa - Esclarecimentos
sobre a dinâmica dos trabalhos - Leitura de relatórios e propostas
aprovadas nos grupos de trabalho e apresentação de destaques -
Votação do Documento Final, salvo destaques - Discussão e votação
dos destaques - Discussão e votação de Novas Propostas - Entrega
do Documento Final - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - André Quintão - Carlin Moura - Célio Moreira - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - João Leite - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 13h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Wander Borges, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Professor Wanderley Chieppe Felippe, Pró-Reitor de Extensão,
representando o Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais - PUC Minas, Professor Eustáquio Afonso Araújo; Deputado
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular
desta Casa; Professor Elair Sanches Dias, do Colégio Batista Mineiro,
representando as escolas participantes do Parlamento Jovem; a
Exma. Sra. Professora Silvana Seabra, Coordenadora do Curso de
Ciências Sociais da PUC Minas; e os Exmos. Srs. Alaôr Messias
Marques Júnior, Gerente-Geral da Escola do Legislativo; e Deputado
Wander Borges.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à realização da Sessão do

Parlamento Jovem 2007, projeto resultante da parceria entre a



939

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por intermédio da Escola do
Legislativo, e a PUC Minas, por meio do curso de Ciências Sociais.
Nesta sessão, estudantes de sete escolas de ensino médio da Capital
e do curso de Ciências Sociais da PUC Minas debaterão e votarão
propostas elaboradas por eles sobre o tema “Educação - inclusão e
qualidade”, cujo resultado será entregue ao poder público por meio da
Comissão de Participação Popular desta Assembléia Legislativa.

Chamada dos Alunos das Escolas
O locutor - Convidamos a tomar lugar no Plenário os membros do

Parlamento Jovem 2007: alunos da Escola Estadual Governador
Mílton Campos, do Colégio Santo Antônio, do Colégio Batista Mineiro,
da Escola Municipal Caio Líbano Soares, do Colégio Frei Orlando,
unidades Alípio de Melo e Carlos Prates, da Escola Municipal Imaco e
do curso de Ciências Sociais da PUC Minas.

Agradecimentos Especiais
O locutor - Gostaríamos de agradecer o empenho das equipes das

escolas participantes do Parlamento Jovem, nas pessoas dos seus
Diretores e professores supervisores: Profs. Olavo Campos e Juliana
Baldo, do Colégio Santo Antônio; Profs. Édson Miguel de Barcelos e
Rodrigo Ferreira, da Escola Estadual Governador Mílton Campos;
Profs. Cláudio Sanches e Maria Antonieta Lisboa, da Escola Municipal
Caio Líbano Soares; Frei José Roberto Lima e Prof. Verenice Lacerda,
do Colégio Frei Orlando; Profs. Valmir Vieira e Elair Sanches, do
Colégio Batista Mineiro; e Profs. Cleyton dos Santos e Cleide
Custódio, da Escola Municipal Imaco.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem a execução do Hino

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

Exibição de Vídeo
O locutor - Assistiremos agora ao vídeo preparado pela TV

Assembléia sobre os trabalhos preliminares realizados, neste ano,
pelos participantes do Parlamento Jovem.

- Procede-se à exibição de vídeo.
Palavras do Professor Wanderley Chieppe Felippe

Boa-tarde a todos. Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Doutor
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Viana, que preside esta reunião, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; o Deputado
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular
desta Casa e um dos mentores deste projeto, juntamente com a
Escola do Legislativo e a PUC Minas; o Prof. Elair, do Colégio Batista
Mineiro, que representa todas as escolas participantes, na pessoa de
quem cumprimento também todos os professores que participam
deste projeto; a Profª Silvana Seabra, coordenadora do Curso de
Ciências Sociais da PUC Minas; o Sr. Alaor Messias Marques Júnior,
Gerente-Geral da Escola do Legislativo; o Deputado Wander Borges;
os prezados professores e professoras da PUC Minas, que
coordenaram este projeto, como a Bete Marques, a Dora e a Regina.
A Profª Cristina Vilane não pôde vir. Saúdo, ainda, os caros alunos,
estudantes do ensino médio de Belo Horizonte.

No ano passado, estava na cidade de Arcos, no interior do Estado, e
tive a felicidade de acompanhar o Parlamento Jovem, que lá se
realizou. Neste ano, vim para Belo Horizonte trabalhar na PUC Minas
e novamente estou acompanhando o projeto neste momento especial.
Depois de um semestre de trabalho, este momento é particularmente
forte e significativo na vida da PUC Minas e, certamente, da
Assembléia Legislativa e dos colégios participantes.

Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar esta Assembléia
Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, pela coragem de lançar
esse projeto. Nós, brasileiros, costumamos votar durante as eleições,
mas nos esquecemos do nome do candidato em quem votamos.
Todavia, agora tenho certeza de que estes estudantes já mudaram
sua visão. Temos uma péssima participação política, diferentemente
de outros países do mundo.

A PUC Minas, como uma universidade que quer participar da vida
social, econômica, política e cultural do País, não quis omitir-se, ou
seja, quis dar sua contribuição a fim de que os jovens possam tomar
consciência do que representa a vida política, a participação política.
Em alguns países, especialmente na Europa, a população participa
ativamente da vida política, faz propostas, arranja comitês, cobra,
acompanha os fatos, enquanto no Brasil, infelizmente, isso não é
padrão, não é um hábito.
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Vocês estão experimentando algo novo. Todo cidadão pode e deve
participar da vida política. Muitas vezes os políticos ficam solitários,
precisam ir atrás da sociedade com o intuito de conseguir a
participação dela no processo político do País. No entanto, deveria
ocorrer exatamente o contrário, isto é, nós é que nos deveríamos
mobilizar.

Esse foi um belo trabalho feito neste semestre. Por isso parabenizo
todas as escolas que participaram neste ano, por meio do Prof. Elair,
do Colégio Batista Mineiro. Essas escolas sentiram a necessidade de
promover a formação mais ampliada de seus estudantes. Parabenizo
ainda todos os estudantes presentes pelo desejo, pela capacidade de
perceber que existe algo mais que a nossa vida particular, que a
nossa individualidade. A sociedade brasileira tem muitos problemas,
contradições, desigualdades, conflitos, e cabe a todos nós contribuir
para mudar essa realidade.

Estou certo de que vocês trazem muitas propostas interessantes na
área da educação, já que o tema tratado aqui é “Educação, inclusão e
qualidade”. Tenho a certeza de que vocês contribuirão efetivamente
para que nossa Assembléia busque novas idéias, avance nos
debates, nas discussões e possa propor novas medidas.

O governo federal vem enfrentando uma série de dificuldades na
área da educação, está tentando melhorar a situação, que, na
verdade, compete a todos nós, a toda a sociedade. Em nome do
Reitor da PUC Minas, Prof. Eustáquio Afonso Araújo, parabenizo
todos os participantes, agradeço à equipe de professores e ao pessoal
da Escola do Legislativo, que participou desse projeto mais de perto, e
desejo a todos os que se encontram neste Plenário que essa
participação não termine aqui, mas que se torne uma constante na
vida de vocês, a fim de que possamos ver cidadãos que participam
efetivamente da vida do nosso país. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Prezado Prof. Wanderley Felippe; meu amigo, Deputado André

Quintão; Prof. Elair Sanches Dias; Sr. Alaôr Messias Marques Júnior,
Gerente-Geral da Escola do Legislativo; Profª Silvana Seabra,
coordenadora do curso de Ciências Sociais da PUC Minas; Deputado
Wander Borges; Deputada Gláucia Brandão; Deputado Carlin Moura;
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demais professores presentes; senhoras e senhores; imprensa;
funcionários da Assembléia; assessores dos parlamentares; queridos
alunos.

É grande minha alegria por estar presente a esta sessão do
Parlamento Jovem, que tem como tema a educação, vista pelos
ângulos da inclusão e da qualidade. Cumprimento todos os
participantes, nossos alunos de escolas públicas e particulares, que
vêm, desde março, vivenciando um dos mais importantes aspectos da
democracia participativa. O Parlamento Jovem, parceria desta
Assembléia, por meio da Escola do Legislativo e da Gerência de
Projetos Institucionais, com o Curso de Ciências Sociais da PUC
Minas, representa uma ação de cidadania ativa, esclarecendo os
estudantes do ensino médio não só sobre as funções, mas também
sobre o próprio cotidiano do Poder Legislativo. Os temas
desenvolvidos nos últimos anos, formando e capacitando criticamente
nossos jovens na teoria e na prática políticas, têm em comum sua
inserção na atualidade dos debates que interessam à sociedade como
um todo. Assim, as edições anteriores trataram das cotas para
minorias na universidade, propuseram ações preventivas contra o uso
de drogas bem como discutiram a redução da maioridade penal e a
ética na vida pública. Mais uma vez, uma questão ligada à cidadania e
de interesse nacional, integrando as políticas públicas destinadas à
juventude, tornou-se foco do Parlamento Jovem.

Estamos chegando ao fim das variadas atividades, envolvendo
cursos, oficinas e debates que suscitaram as ações mais significativas
para integrar o documento final do Parlamento Jovem. Os aspectos
mais importantes do trabalho legislativo, que tem hoje seu
coroamento, foram desenvolvidos ao longo do período, mostrando
como de fato se dá o processo de representação legislativa. A
pesquisa, a escuta da opinião especializada, o debate e, sobretudo, a
negociação, presentes na atividade parlamentar, descortinam todo o
panorama em que se dá, a partir da vontade inicial, a formulação de
uma lei de interesse coletivo e que busca o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento do Estado. É de grande importância que a juventude
reflita e opine sobre a educação, processo no qual está diretamente
envolvida. A consciência de poder participar de um processo
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fundamental para o seu futuro, ativando suas capacidades críticas e
criativas para encarar problemas e propor soluções, torna os jovens
cidadãos de primeira classe. Antes da qualidade e da inclusão,
buscou-se, na preparação desta sessão, um sentido para a escola
que corresponda aos valores de uma sociedade pautada pela prática
da cidadania, levando em conta as necessidades sociais em um
mundo em rápida transformação. Uma escola que faça sentido, de
acordo com as idéias levantadas, inclui a participação familiar, a
profissionalização e o voluntariado. A escola inclusiva volta-se para o
aluno com deficiências, para o aluno das áreas rurais e ainda para o
jovem e o adulto não alfabetizados. A escola de qualidade é a que
forma permanentemente professores sem se descuidar das
diversidades regionais, tendo em vista a formação integral dos alunos
e sua permanência o maior tempo possível na escola. Tantas idéias
maduras funcionam como relevante subsídio para se propor leis de
amplo alcance social, que serão encaminhadas à Comissão de
Participação Popular, importante elo entre o parlamento e as
necessidades expressas pelo cidadão.

Esta sessão do Parlamento Jovem vem demonstrar a participação
qualificada e agora institucionalizada dos jovens mineiros na vida de
sua Assembléia Legislativa. Agradeço aos monitores da PUC Minas e
a cada um dos estudantes do Colégio Batista Mineiro, do Colégio Frei
Orlando - unidades Alípio de Melo e Carlos Prates -, do Colégio Santo
Antônio, da Escola Estadual Governador Milton Campos, da Escola
Municipal Caio Líbano Soares e da Escola Municipal Imaco, que
marcaram, positivamente, cada etapa do Parlamento Jovem 2007.
Vocês são os grandes responsáveis pela boa execução do projeto.
Sua participação veio ajudar a construção e a afirmação dos princípios
democráticos e republicanos em nosso país. Muito obrigado!

Instalação da Sessão do Parlamento Jovem 2007
O Sr. Presidente - Declaro instalada a Sessão do Parlamento Jovem

2007.
Apresentação Musical

O locutor - Caros alunos, é com prazer que estamos recebendo, no
Plenário da Assembléia Legislativa, a Orquestra de Violões da Escola
Estadual Governador Milton Campos.Sua criação foi estimulada pelos
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próprios alunos do Colégio Estadual, que levavam seus violões para a
escola e trocavam saberes musicais com os colegas. Em agosto de
2003, a orquestra foi lançada oficialmente, sob o patrocínio do Instituto
Júnia Rabelo, e apadrinhada pelos músicos Toninho Horta, Celso
Moreira, Rogério Leonel e Geraldinho Alvarenga. Já em 2006, lança
seu primeiro CD. Com apresentação em diversos locais de Belo
Horizonte, inclusive no Grande Teatro do Palácio das Artes, os
“meninos da orquestra”, como são chamados, trazem o seguinte
repertório: “Baião Barroco”, de Juarez Moreira; “Trem Azul”, de Lô
Borges e Ronaldo Bastos; e “Carinhoso”, de Pixinguinha e João de
Barro. A orquestra tem produção da Profa. Berenice Horta e de Zilda
Rosa de Jesus e é regida pelo professor de música daquele colégio, o
maestro Roger Canêsso.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Agradecemos aos músicos da Orquestra de Violões da

Escola Estadual Governador Mílton Campos a brilhante apresentação.
Designação da Coordenadora

O Sr. Presidente - A Presidência convida a assumir a coordenação
dos trabalhos da Sessão do Parlamento Jovem 2007 a Exma. Sra.
Carla Regina de Miranda, aluna do 4º período do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas.

Sessão do Parlamento Jovem 2007
O Sr. Presidente - Agradecemos a presença dos componentes da

Mesa, a quem solicitamos a gentileza de ocupar lugar no Plenário
para que possamos dar início à sessão do Parlamento Jovem 2007.

Composição da Mesa
A Coordenadora (Carla Regina de Miranda) - Boa-tarde a todos e a

todas. Quero convidar para compor a Mesa Lucas Junqueira Meirelles
Vitelli, coordenador do grupo Uma Escola Que Faça Sentido, aluno do
3º período do curso de Ciências Sociais da PUC Minas; André
Dell’Isola Denardi, relator desse grupo, aluno do Colégio Santo
Antônio; Davidson Thiago da Cruz, coordenador do grupo Uma Escola
de Qualidade, aluno do 4º período do curso de Ciências Sociais;
Bárbara Luísa Pereira Félix, relatora desse grupo, aluna da Escola
Municipal Imaco; Thiago Germano Marcondes Ribeiro, coordenador
do grupo Uma escola inclusiva, aluno do 5º período do curso de
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Ciências Sociais da PUC Minas; e Igor Geraldo Fiuza Costa, aluno do
Colégio Frei Orlando, unidade Carlos Prates.

Daremos início à sessão do Parlamento Jovem, edição de 2007,
com a discussão e a aprovação do documento final do tema
“Educação - inclusão e qualidade”.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
A Coordenadora - Passaremos aos esclarecimentos da dinâmica do

trabalho de hoje. Primeiramente, faremos a apresentação dos
relatórios dos grupos de trabalho pelos respectivos relatores, que
terão até 10 minutos cada um para sua exposição. Em seguida,
apresentaremos as propostas aprovadas nesse grupo de trabalho e
faremos a apresentação oral de pedido de destaque. Depois, haverá a
votação e a aprovação por maioria simples do documento final, salvo
os destaques, de que faremos a discussão, votação e aprovação em
seguida. Logo após, teremos um momento para a apresentação,
discussão e votação de até quatro novas propostas de cada subtema,
desde que sejam subscritas por, no mínimo, 20% dos votantes
presentes. Em seguida, priorizaremos as propostas aprovadas - em
número de cinco por cada subgrupo - e entregaremos finalmente o
documento ao representante da Comissão de Participação Popular da
Assembléia Legislativa.

A partir de agora, cada relator disporá de até 10 minutos para relatar
o processo de discussão do seu grupo de trabalho.
Leitura de Relatórios e Propostas Aprovadas nos Grupos de Trabalho

e Apresentação de Destaques
A Coordenadora - A partir de agora, cada relator disporá de até 10

minutos para relatar o processo de discussão do seu grupo de
trabalho.

- Procede-se à leitura de relatórios e de propostas aprovadas nos
Grupos de Trabalho e à apresentação de destaques.

Votação do Documento Final, Salvo Destaques
A Coordenadora - Vamos votar o documento final, salvo destaques.

Os votantes que estiverem de acordo com as propostas que não
receberam pedidos de destaques deverão levantar os crachás. Vou
anunciar os números das propostas. Subtema 1: Propostas nºs 3, 4, 5,
8, 9, 10. Subtema 2: Proposta nº 17. Subtema 3: Proposta nº 25. Os
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que desejam aprovar essas propostas deverão levantar os crachás,
pois vamos proceder à votação em bloco. Vamos votar o documento,
salvo os destaques, que serão discutidos posteriormente. Votaremos
em bloco as propostas, cujos números acabei de anunciar, visto que
elas não receberam pedido de destaque. Quem for favorável à
aprovação das propostas levante o crachá. Em votação, as Propostas
nºs 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 e 25, que não receberam pedidos de
destaques. Quem for favorável levante o crachá. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado o Documento Final, salvo
destaques.

Discussão e Votação dos Destaques
A Coordenadora - Passaremos agora à discussão e à votação dos

destaques.
- Procede-se à discussão e à votação dos destaques.

Discussão e Votação de Novas Propostas
A Coordenadora - Passaremos à discussão das novas propostas.

Todas as propostas que estão com a Mesa foram apresentadas com
20% de assinaturas, portanto estão aptas para discussão.

- Procede-se à discussão e à votação de novas propostas.
Entrega do Documento Final

A Coordenadora - Convido o Deputado André Quintão, Presidente
da Comissão de Participação Popular desta Casa, para receber o
documento aprovado. Em nome dos membros do Parlamento Jovem,
entrego ao Deputado André Quintão o documento final aprovado
nessa reunião, para que a Comissão de Participação Popular, sob sua
Presidência, possa estudar e emitir parecer quanto à viabilidade de
aplicação dessas propostas.

- Procede-se à entrega do Documento Final ao Sr. Presidente, cujo
teor é o seguinte:

PARLAMENTO JOVEM 2007
EDUCAÇÃO - INCLUSÃO E QUALIDADE
PROPOSTAS PARA A PLENÁRIA FINAL

SUBTEMA 1: UMA ESCOLA QUE FAÇA SENTIDO
1 - Implantação obrigatória, nas redes de ensino pública e privada,

em horário integral ou em finais de semana, de projetos de atividades
extracurriculares, gratuitas, incluindo idiomas, música, dança, pintura,
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teatro, esportes, educação ambiental, formação política, informática,
eletrônica, mecânica, corte e costura, etc., visando promover a
formação integral do aluno e sua especialização em uma área de
maior aptidão, além de estimular sua permanência na escola,
buscando-se para isso:

a) Criar grupos de trabalho, com integração da comunidade, para
elaboração de atividades ligadas aos projetos, observando as
demandas e a realidade da comunidade;

b) Dar publicidade aos projetos, através dos recursos de
comunicação disponíveis, visando à maior participação dos jovens e à
adesão de setores da sociedade, como parceiros, financiadores e co-
executores.

2 - Criação, na grade curricular, de oficinas pedagógicas para
desenvolvimento de projetos interdisciplinares, com consenso dos
professores, para atender às necessidades de aprendizagem do
aluno.

3 - Inclusão, no currículo escolar do Ensino Fundamental, desde a
5.ª série, das disciplinas Filosofia e Sociologia, dando-se destaque ao
conteúdo da “cidadania moderna” e criando-se programas que
preparem os professores do Ensino Fundamental para despertar nos
alunos os valores ligados a esses temas.

4 - Reformulação do projeto Escola Viva/Comunidade Ativa,
incluindo em suas ações o ensino de cidadania para pais e alunos e o
incentivo à participação familiar, através da oferta de oficinas de
artesanato e profissionalização, e ampliação do projeto, a fim de levá-
lo a todas as escolas da rede pública.

5 - Criação de um projeto que viabilize a atualização escolar de
pessoas marginalizadas, por meio de cursos ministrados por alunos
universitários, e ampliação de cursos comunitários, em parceria com o
voluntariado universitário, destinados à preparação dos jovens de
comunidades carentes para ingressarem nas universidades.

6 - Garantia de espaço físico, adequado e fixo, para a realização de
reuniões e outras atividades do Grêmio Estudantil.

7 - Avaliação contínua dos professores, tanto com respeito à
metodologia de ensino quanto ao conteúdo das aulas, e oferta de
cursos de atualização gratuitos para os mesmos, pelo menos a cada
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dois anos.
8 - Criação de uma política salarial para os professores mais

coerente com a importância desses profissionais e efetivação de
condições materiais para o desenvolvimento de seu fazer pedagógico.

9 - Implementação de projetos que capacitem o professor para
promover o raciocínio crítico de seus alunos, considerando que
vivemos em uma sociedade globalizada.

10 - Destinação de verbas para as bibliotecas escolares adquirirem
livros e computadores e para criarem espaços destinados a salas de
estudo e oficinas de redação, incentivando a leitura e valorizando sua
prática, orientada por professores, com vistas à formação de leitores,
e abertura dessas bibliotecas a toda a comunidade.

11 - Democratização da TV Assembléia, por meio de sua
transformação em canal aberto.

SUBTEMA 2: UMA ESCOLA INCLUSIVA
12 - Implementação, nas escolas públicas e privadas, de estrutura

adequada para os alunos com necessidades especiais, e
oferecimento de cursos de capacitação aos professores para
atenderem a esses alunos.

13 - Inclusão de alunos com deficiência nas escolas públicas do
Estado, qualificando-se profissionais para atendê-los e implantando-se
o ensino da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para os surdos.

14 - Ampliação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência (Conped), para aumentar o
atendimento às pessoas com deficiência física e mental, por meio da
capacitação de professores, implantação de condições adequadas,
assessoramento e proteção de seus direitos.

15 - Ampliação da oferta, nas escolas públicas, de cursos de
alfabetização de jovens e adultos, podendo ser ministrados por alunos
universitários.

16 - Implementação, nas escolas públicas e privadas, de oficinas de
educação ambiental para os Ensinos Fundamental e Médio.

17 - Ampliação e revitalização de cursos técnicos profissionalizantes
no Ensino Médio, tanto na rede pública estadual quanto na rede
privada, visando reduzir a concorrência nas escolas técnicas federais
e criar mais oportunidades para o jovem adquirir diplomas
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profissionalizantes e inserir-se no mercado de trabalho.
18 - Distribuição obrigatória, pela Secretaria de Educação, de

merenda escolar gratuita para os alunos do Ensino Médio da rede
pública, em todos os turnos, com garantia da qualidade nutritiva,
fiscalização da verba destinada a esse fim e incentivo ao
comparecimento à escola.

19 - Manifestação de apoio da Assembléia Legislativa ao Projeto de
Lei nº 1.029, em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e
apelo às câmaras dos municípios mineiros que possuam transporte
coletivo para que legislem sobre o meio-passe.

20 - Implantação e fiscalização, pelo Estado, do serviço de
transporte para as escolas estaduais e municipais localizadas na área
rural, como forma de evitar a evasão escolar.

21 - Criação, na mídia aberta em geral, de programas para formação
do jovem, em horário adequado ao público-alvo.

SUBTEMA 3 – UMA ESCOLA DE QUALIDADE
22 - Criação, pelas escolas, de projetos pedagógicos bem-definidos

e avaliação desses projetos pelas Superintendências Regionais e pela
Secretaria de Educação, por meio de testes de desempenho aplicados
aos alunos, levando em conta as diversidades regionais.

23 - Otimização da burocracia dos serviços públicos, para agilizar a
implementação de projetos escolares.

24 - Oferta de aulas de reforço, em todo o sistema de ensino, para
melhorar o desempenho dos alunos com baixo rendimento escolar,
sem custo adicional para os mesmos.

25 - Contratação de profissionais das áreas de psicologia e
fonoaudiologia para atuarem em todas as escolas, como membros
efetivos.

26 - Destinação de verbas a bibliotecas escolares e laboratórios,
para adquirirem livros e materiais em geral, com o objetivo de
incentivar a leitura e as aulas práticas, orientadas por professores das
respectivas disciplinas.

27 - Melhoria da segurança no ambiente escolar, por meio da
contratação de profissionais qualificados nessa área.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Encontra-se também
presente o Deputado Carlin Moura, membro da Comissão de
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Participação Popular, que recebeu conosco o documento.
Inicialmente, em nome da Comissão de Participação Popular, da qual
sou Presidente, do Deputado Carlin Moura, que acompanhou os
trabalhos, e dos Deputados Eros Biondini, João Leite e Gustavo
Valadares, cumprimento os estudantes desta sessão do Parlamento
Jovem. Agradeço muito às escolas, aos professores, à PUC Minas,
aos servidores da Assembléia, à Escola do Legislativo, à Gerência de
Projetos Institucionais e à TV Assembléia, enfim, esse é um projeto
que conta com as mais variadas parcerias. Desde o início, em 2004,
tive a honra de acompanhar esse projeto e sinto sua evolução a cada
ano.

Temos um documento com inúmeras propostas. Algumas dizem
respeito ao Orçamento do Estado, às prioridades do Estado em seu
Plano Plurianual de Ação Governamental, que é o planejamento de
médio prazo do Estado, que será discutido nesta Casa no segundo
semestre. Há algumas em tramitação e outras que já são objeto de lei
aprovada na Assembléia e que eventualmente o Estado ainda não
cumpriu. Há proposições que dependem de outros órgãos. A TV
Assembléia, por exemplo, ser transformada em canal aberto é uma
antiga reivindicação de Deputadas e Deputados. É muito pertinente e
depende de uma concessão do Ministério das Comunicações. A
Assembléia está em negociação com o Ministério para implementá-la.

Assim, no decorrer dos trabalhos há propostas que eventualmente
podem ser aceitas por um órgão público e outras que dependem de
outra esfera do governo, fugindo ao nosso controle. O que faremos
agora com o documento? Cada uma das propostas será analisada e
receberá um parecer técnico da Assembléia e de um relator da
Comissão, em que será votada. Há propostas que serão
transformadas em requerimento para um órgão público, até para
federais. Algumas podem se transformar em projeto de lei, entre elas
uma que obrigue as escolas estaduais, em seus projetos
arquitetônicos, a reservar espaço para o funcionamento dos grêmios
estudantis. Essa questão é pertinente e pode virar lei.

Há outra sobre profissionais da área social na escola. Há uma lei
aprovada este ano, por coincidência de minha autoria, a respeito. É
cobrar do Estado seu cumprimento para que haja psicólogo,
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assistente social, ou seja, para que a equipe das escolas seja mais
ampla. No Parlamento Jovem passado, por exemplo, havia uma
proposta que obrigava as empresas a seguir a lei do Primeiro
Emprego, estabelecendo punição para os que não cumprirem. O
projeto está em tramitação na Assembléia. A proposta da TV aberta
está em negociação com o Ministério das Comunicações.

Já conversei com a Profa. Beth e com o Alaor para que cada
proposta seja objeto de parecer com um encaminhamento específico
e com comunicação ao Parlamento Jovem. Isso é importante: vocês
saberem para onde foi cada proposta. Há um grande bloco de
proposições que dizem respeito à tramitação das leis orçamentárias, o
que particularmente no semestre iremos discutir. Deixo esta sugestão
aos professores e à coordenadoria para que o Parlamento Jovem crie
uma comissão para acompanhar as audiências públicas a fim de que
essas propostas genéricas, efetivas e boas, se traduzam em emendas
populares à lei orçamentária do Estado. Dessa forma, vão-se efetivar
no Orçamento do Estado.

O conteúdo das propostas apresentadas foi muito bom. Acompanhei
as outras edições do Parlamento Jovem. O debate foi muito rico e diz
respeito a uma questão importante: educação e, principalmente, a
juventude. Fica nosso compromisso de analisar cada uma dessas
propostas e de chamá-los para prosseguir esse acompanhamento,
seja no Orçamento, no PPAG, nas audiências públicas, cobrando leis
que já existem. E, também, solicitando de outros Poderes, pois é
importante que vocês se manifestem politicamente em relação às
outras questões que não dependem apenas da Assembléia. Encerro
agradecendo muito a presença de todos. Por uma questão de
deferência a um Deputado de primeiro mandato, com a palavra, o
Deputado Carlin Moura, que fará a saudação final breve. Parabenizo a
todos. O Parlamento Jovem é um projeto que veio para ficar. Vocês
deram um exemplo de cidadania não apenas para nós, mas para toda
Minas Gerais. Parabéns.

O Deputado Carlin Moura - Parabenizo a todos. Houve aqui um
aprendizado enorme, e destaco três aprendizados, pedindo que nos
ajudem a reproduzi-los lá fora. Primeiro, não há democracia sem o
Parlamento. O Parlamento é a base da democracia. Segundo, e talvez
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mais importante, na democracia aprende-se a ouvir o outro, que passa
a ter papel fundamental no convívio democrático. Somos capazes de
enxergar em nós a verdade absoluta, mas, ao ouvir o outro, ajudamos
a mudar o pensamento e a construir uma sociedade mais solidária de
convívio. Não há democracia sem a opinião do outro. Por fim, o
terceiro aprendizado é que, além das quatro paredes deste
Parlamento, existe algo maior, o mundo, a sociedade civil. As
propostas aprovadas aqui só se tornarão realidade se tiverem a
capacidade de mobilizar a sociedade e ganhar seu apoio. Que viva a
democracia e parabéns pelo trabalho de vocês.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - A Presidência manifesta

a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas
e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 12, às
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
12/6/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 380/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 329/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 350/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 670/2007; aprovação
com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
933/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 934/2007; aprovação - Questões de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:



953

Alberto Pinto Coelho - Doutor  Viana -  José Henrique - Dinis
Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise  -  Rômulo  Veneroso -
Ronaldo  Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20 horas, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

380/2007, do Deputado Paulo Cesar, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Martinho Campos os imóveis que especifica. A
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 329/2007, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Campina Verde 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 350/2007, do Deputado
Doutor Viana, que acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 15.394, de
6/10/2004, que torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-
nascidos no Estado. 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 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela 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. Em votação, o
Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 350/2007 na
forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 670/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, que altera a Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe
sobre a denominação de próprio público do Estado. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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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 670/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 993/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pará de Minas os imóveis que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 993/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 934/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Desterro de Entre-Rios os imóveis que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero comunicar que tive

oportunidade agora, acompanhando os Deputados Wander Borges e
Chico Uejo, de estar na final do Torneio Corujão, que acontece na
Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Esse torneio é promovido
pela Federação Mineira de Futebol, pela Rede Globo e pelo próprio
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governo do Estado, com a Cemig, nos campos que foram iluminados
naquele grande programa do governo do Estado que já iluminou
aproximadamente 500 campos de futebol no Estado, especialmente
aqui, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em que foram
iluminados cerca de 100 campos. Acompanhávamos lá o início das
finais do Torneio Corujão, com a presença do Minas de Betim e do
Ferroviário de Sabará. Queremos dizer da nossa alegria de
acompanhar esse grande lazer da população de Minas Gerais e da
Região  Metropolitana de Belo Horizonte. O governo do Estado
acertou - e muito - com esse programa. Esse programa leva à nossa
população carente o lazer, o esporte e a oportunidade de encontro
das famílias. Eu e os Deputados Wander Borges e Chico Uejo tivemos
a oportunidade de constatar, na Barragem Santa Lúcia, a grande
presença das famílias e das crianças na final desse Torneio Corujão.
Gostaríamos de ressaltar esse acerto do governo com esse Programa
Campos de Luz, que tem recebido o grande apoio da Assembléia
Legislativa e alcançado o seu objetivo, pois tem oferecido à nossa
população o esporte, o lazer e a possibilidade de encontro, em um
momento de muita descontração, com várias pessoas do futebol
amador de Belo Horizonte e da região metropolitana. Os dois times
que chegaram à final do torneio são de Betim e de Sabará.
Parabenizo o nosso futebol amador e o governo do Estado por esse
Programa Campos de Luz, que proporcionou essa grande
oportunidade para a nossa população. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de me manifestar neste
momento porque hoje estivemos no Município de Córrego do Bom
Jesus, para a inauguração de um conjunto habitacional, meta
primordial do governo Aécio Neves. Sabemos que a sua meta é, sem
dúvida alguma, a moradia, ou seja, casa para quem não tem casa.
Durante toda a manhã, estivemos nesse Município, participando de
uma comemoração muito feliz para todos os moradores. Saúdo o
Prefeito João de Deus. Agradeço ao Deputado Dilzon Melo, nosso
caríssimo Secretário, ao Teodoro Lamounier, Presidente da Cohab, e
a todos aqueles que trabalharam para a concretização desse
importante empreendimento. Sr. Presidente, faço questão de registrar
que, amanhã, atendendo ao nosso requerimento, a Comissão de
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Agricultura, presidida pelo Deputado Padre João, visitará a cidade de
Pouso Alegre, pois temos realizado um trabalho em defesa da
bataticultura. O Sul de Minas detém 60% da produção de batatas de
todo o Estado. Passamos por uma crise financeira no que diz respeito
a projetos, mas, amanhã, haverá esse grande momento na
Associação Comercial, com a presença de toda a classe dos
bataticultores, dos Prefeitos e dos Vereadores. Temos a certeza de
que esse encontro, como os outros, será coroado de êxito,
principalmente amanhã, quando a Faemg, a Secretaria de Agricultura,
a Emater, o Ima e os Prefeitos estarão presentes, oferecendo o seu
apoio a essa valorosa classe de bataticultores do Sul de Minas. Muito
obrigado.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, gostaria de
complementar as palavras do Deputado João Leite. Esteve também
conosco nesse evento o atual Deputado Gustavo Corrêa, futuro
Secretário de Estado de Esportes. O time Ferroviário de Sabará está
ganhando de 2 a 0. Caso continue nesse ritmo, é bem provável que
Sabará leve o título do Torneio Corujão promovido pela Federação de
Esportes e pela Rede Globo de Televisão. Comentava com os
Deputados Chico Uejo e João Leite que o que vimos de mais
importante foi a verdadeira inclusão social. Moças, rapazes e crianças
brincavam e se divertiam em uma verdadeira festa. Esse Programa
Campos de Luz do governo foi um acerto e precisa ser ampliado.
Solicitaremos à Cemig a avaliação da possibilidade de custear a
energia elétrica desses campos em que há projetos sociais, incluindo-
se aqueles patrocinados pelo governo. Isso é de suma importância,
porque quem paga essas contas são as próprias pessoas que
trabalham nesses campos. Deixo registrada a nossa reflexão sobre o
assunto.

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 13, 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.
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ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
132/2007; requerimento do Deputado Gustavo Corrêa; deferimento;
votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque; aprovação;
votação das Emendas nºs 1, 3 e 4; aprovação; votação da Emenda nº
2; rejeição - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2007; requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 281/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 328/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 425/2007; aprovação
com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
635/2007; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão;
encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Saúde -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei
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Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h10min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado 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 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 329, 350, 380, 670, 933 e 934/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

132/2007, do Deputado Adalclever Lopes, que estabelece a cobrança
do preço público pela utilização de bens de domínio ou propriedade do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Administração
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação da Emenda nº 4.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Corrêa solicitando a
votação destacada da Emenda no 2 ao projeto. A Presidência defere o
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requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas e
destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nos 1, 3 e 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação
a Emenda no 2. 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 132/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1, 3 e 4. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
3/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que revoga o
parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Sargento Rodrigues solicitando o adiamento da
discussão da proposta. 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 281/2007, do Deputado
Célio Moreira, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município
de Buenópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 281/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 328/2007, do Deputado
Zé Maia, que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 39 da Lei nº 11.404, de
25/11/94, que contém normas de execução penal. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
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Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 2. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 2, fica
prejudicado o Substitutivo no 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
o Projeto de Lei nº 328/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 425/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que obriga a fixação de cartazes nos terminais
rodoviários e estações ferroviárias, contendo os termos relativos a
transporte da Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do
Idoso e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As
Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela 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 425/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 635/2007, dos
Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando sobre o uso de
drogas em boates e casas noturnas. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. As Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 635/2007
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Será divulgada mensagem de advertência sobre os riscos

decorrentes do uso de drogas:
I - em boates e casas noturnas, por meio de cartazes afixados em

local visível;
II - em shows e eventos, por meio de texto impresso nos ingressos.”.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o nº
1, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Saúde para
parecer.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, João Leite e Almir Paraca (substituindo este ao
Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do PT ),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado André Quintão, em que solicita sejam convidados para
audiência pública, que tem por finalidade examinar dados realtivos à
incidência do trabalho infantil rural em Minas Gerais e avaliar políticas
estaduais de prevenção e atendimento às crianças que se encontram
nessa situação, os seguintes convidados: Custódio Mattos, Deputado
Federal, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; José Tadeu
de Medeiros Lima, Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e
Emprego; Roberto Simões, Presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária de Minas Gerais; Vilson Luiz da Silva, da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura e Pecuária de Minas Gerais; Elvira
Mirian Veloso de Mello Cosendy, Coordenadora do Fórum Estadual de
Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente; Lucimary da
Silva Leão, Coordenadora da Comissão Pastoral da Terra; Dagoberto
Alves Batista, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente; e Maria Amélia Bracks, Procuradora-Chefe
do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/6/2007
Às 9h23min, 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 Dinis Pinheiro, Célio Moreira, Domingos Sávio e Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos
Mosconi , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater sobre o diabetes infantil e seus
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tratamentos, objetivando otimizá-lo no Estado, e comunica o
recebimento do ofício do Secretário de Saúde, publicado no “Diário do
Legislativo”, no dia 24/5/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 883 e 1.001/2007, em turno único
(Deputado Ruy Muniz); 916/2007, em turno único (Deputado Hely
Tarqüínio); 969/2007, em turno único (Deputado Carlos Pimenta). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Maria Borges, Consultor da Área da Saúde da de Saúde; Maria
Aparecida Marques Campos, Presidente da Associação de Diabetes
Infantil-ADI; Antônio José das Chagas, médico endocrinologista
pediatra; Ivani Novato Silva, chefe da Endocrinologia Pediátria e
Coordenadora do Grupo de diabetes infantil do Hospital das Clínicas
de Belo Horizonte; Silvana Regina da Silva, Psicóloga- Especialista
em Obesidade Infantil; Soraia Drumond Carvalho Rojar, Nutricionista,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Participam dos debates as Sras. Adelaide Andrade Rodrigues,
endocrinologista; Andréia Olinda, Maria do Rosário Fernandes e o Sr.
Rubens Ribeiro Leite, Presidente da Associação de Diabéticos do
Estado de Minas Gerais, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 453 e 459/2007.
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 Ruy Muniz, em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão com a finalidade de discutir a dificuldade dos Municípios
que não contam com trabalhos de médicos legistas, obter informações
sobre a demora no atendimento de pedidos de autópsia e a
dificuldade do médico legista para realização do trabalho com falta do
auxiliar de necropsia; Doutor Rinaldo, em que solicita seja realizada
audiência pública com a finalidade de ouvir o Sr. Alcino Lázaro da
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Silva, professor emérito da UFMG sobre a situação atual das cirurgias
programadas do SUS; Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Secretário de Estado de Saúde e o
Prefeito de Guaraciama, Sr. Fillomeno Afonso Figueiredo, pelo
lançamento do Programa Sanitário Portal do Norte, para o transporte
de pacientes do Consórcio de Saúde Portal do Norte; Carlin Moura,
em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de Estado de
Saúde e a Presidente da Fundação Hemominas, com vista à
implantação de unidades móveis para coleta e de unidades móveis
para coleta e de banco de sangue no Estado. A Presidência recebe os
seguintes requerimentos, que serão posteriormente apreciados: dos
Deputados Ruy Muniz e Dinis Pinheiro, em que solicitam sejam
enviados ofícios ao Secretário de Saúde, com pedido de material que
menciona, destinado a crianças diabéticas em todo o Estado, e
solicitando sejam criados mais Centros Viva Vida no Estado; Diniz
Pinheiro em que solicita seja enviado ofício à Secretária de Educação,
pedindo empenho quanto ao diagnóstico precoce do diabetes nas
crianças em idade escolar, bem como a realização de campanhas
educativas com o objetivo de sensibilizar e informar a comunidade
escolar sobre a importância do diagnóstico precoce do diabetes tipo I.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados, do público em geral 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, 13 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Gilberto Abramo (substituindo
este ao Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do
PMDB), 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
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presentes, e informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
O Presidente acusa o recebimento, no 1º turno, das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 468/2007 (Deputado Paulo Cesar) e 749/2007
(Deputado Délio Malheiros). 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 96/2007 (relator:
Deputado Délio Malheiros) e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 328/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues), 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 votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 625 e 626/2007.
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, em que pede seja formulada
manifestação de aplauso ao professor orientador Carlos Alberto
Pereira e ao aluno Thales Marques Barbosa, por terem vencido a 2ª
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, promovida
pelo Ministério da Educação; Délio Malheiros, em que pede seja
realizada reunião para, em audiência pública, discutir a violência e as
constantes ameaças à integridade dos profissionais médicos
envolvidos com trabalho de perícia junto ao INSS; Luiz Tadeu Leite,
em que solicita seja enviado pedido de informação ao Comandante-
Geral da PMMG sobre as condições do helicóptero cedido para uso
na 3ª Região da PMMG, o local se encontra o aparelho e a data em
que ele estará à disposição dessa Região; e Dalmo Ribeiro Silva, em
que solicita seja realizada reunião em Itajubá para, em audiência
pública, debater sobre a segurança pública no Município e na região.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rômulo Veneroso.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 6/6/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Ademir Lucas e Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente “ad hoc”, Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara aberta
a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião
se destina a eleger Presidente e Vice-Presidente e a designar relator.
A Presidente determina a distiribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado Célio Moreira para atuar como escrutinador.
Procedida a apuração dos votos, são eleitos, por unanimidade, a
Deputada Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Ademir Lucas, para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. A Deputada
Maria Lúcia Mendonça é empossada e, na oportunidade, designa o
Deputado Célio Moreira para relatar a matéria. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, conforme
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Ademir Lucas - Célio Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Às 10h15min, comparecem na Associação Comercial e Industrial de

Pouso Alegre - Acipa - os Deputados Padre João, Antônio Carlos
Arantes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos
Mosconi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Padre
João, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Mosconi, dispensa a leitura da ata
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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 temas relacionados à bataticultura e à
crise que afeta o setor e analisar as ações e os incentivos do poder
público com vistas ao incremento da atividade no Estado. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Jair
Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Roberval Soares, Diretor
Técnico da Emater; Valcy Lopes Garcia, Superintendente Regional do
Banco do Brasil de Pouso Alegre; Herculano de Freitas Baião e José
Daniel Rodrigues Ribeiro, respectivamente, Presidente e Secretário da
Associação dos Bataticultores do Sul de Minas Gerais - Abasmig -;
Antônio Rosário Pereira, Prefeito Municipal de Tocos do Mogi e
Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Sapucaí - Amesp - os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Carlos Mosconi, Padre João, Chico Uejo e Antônio
Carlos Arantes (2), em que solicitam sejam enviados ofícios ao
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
solicitando a criação de uma câmara técnica especializada em
bataticultura, no âmbito do Conselho Estadual de Política Agrícola -
Cepa -; ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Reinhold Stephanes, solicitando a transferência,
mediante convênio com o Estado, das atividades de certificação e
fiscalização  de  batatas  para o Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA -; e ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento solicitando empenho para a celebração do convênio
referido. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes,
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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, 14 de junho de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo -

Getúlio Neiva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 708/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 708/2007,
originário 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.

Após a sua publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresentou.

Vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IX, “b”, do Regimento
Interno.

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 instrumentos para se alcançar o desenvolvimento
socioeconômico regional e integrado do Estado.

A proposição está em consonância com a Lei nº 11.405, de 1994,
que trata da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola, e
pretende detalhá-la.

A análise do conceito de horticultura faz-se necessária. Segundo a
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação –
FAO -, “uma horta define-se como um lugar onde se praticam culturas
hortícolas. O termo horticultura vem do latim hortus, que significa
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jardim. A distinção entre culturas hortícolas e culturas de campo
aberto nem sempre é muito clara, e mesmo os especialistas ainda não
chegaram a acordo. Em geral, a horta utiliza a terra de uma forma
muito mais intensiva do que a cultura de campo aberto, e os produtos
da horta podem ser muito diversificados. Vários especialistas
defendem que os frutos, os legumes, as especiarias e mesmo as
plantas medicinais deviam ser considerados como culturas hortícolas”.

Nos meios técnico-científicos internacionais, as culturas de
hortaliças, de frutíferas, incluindo a vinha, e de plantas aromáticas e
medicinais, bem como a de plantas ornamentais, que constitui a
floricultura, são consideradas ramos da horticultura. Embora o estatuto
da Associação Brasileira de Horticultura – ABH – defina como objetivo
da entidade “congregar pessoas e instituições interessadas no
desenvolvimento da Olericultura”, ou seja, limite sua atuação à
atividade de produção de hortaliças, incluídas as plantas medicinais,
sua congênere lusitana, a Associação Portuguesa de Horticultura,
adota o termo horticultura no sentido lato.

Com relação às políticas públicas que alcançam a produção de
hortaliças, vale citar a ação Lavouras Comunitárias do Programa
Estruturador Minas sem Fome. Além disso, a olericultura e a
fruticultura integram cadeias importantes da produção rural mineira e
já estão inseridas nas linhas oficiais de fomento tradicionais, como o
crédito agrícola e a pesquisa agropecuária.

Por sua vez, a floricultura é uma atividade de grande potencial
socioeconômico. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE –, obtidos no censo agropecuário de 1995-1996,
indicam que nesse setor predominam propriedades abaixo de 10ha e
que a produção de flores e plantas ornamentais ocupa, em média,
duas vezes mais trabalhadores que a agropecuária brasileira. É
tipicamente uma atividade da agricultura familiar. Minas Gerais, em
especial a região de Barbacena, na Zona da Mata, apesar de ter
enfrentado uma séria crise num passado recente, tem lugar de
destaque no cenário nacional da produção. Depois de oito anos de
baixa produção, derivada da falta de organização do segmento da
floricultura, os produtores de Barbacena voltaram a ter perspectivas
com a intervenção do Sebrae, em parceria com a Secretaria de
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, no período de 2005
a 2007. As ações desenvolvidas resultaram no aumento da
produtividade, da qualidade das flores e do faturamento do setor e na
retomada de posições no “ranking” nacional de produtores de rosas,
passando a região a ocupar o 3º lugar.

É grande o potencial das exportações da floricultura mineira. Em
2002, as exportações brasileiras atingiram 5% da produção, no valor
de US$14.900.000,00, porém a Colômbia, no mesmo período,
exportou US$550.000.000,00 para os EUA. Em 2006, as exportações
brasileiras de flores e plantas ornamentais somaram pouco mais de
US$15.000.000,00 no período de janeiro a junho, valor 7,95% maior
que o obtido no mesmo período do ano anterior, quando foram
exportados pelo País US$13.979.000,00.

Reconhecemos, portanto, ser oportuno e necessário o incentivo ao
segmento da floricultura, ainda carente de políticas públicas, e
consideramos inadequada a instituição de uma política genérica para
a floricultura e a horticultura. Tal postura se justifica, em primeiro
lugar, pelo fato de a primeira ser uma atividade que integra a segunda
e, em segundo lugar, porque as demais cadeias produtivas
abrangidas pela horticultura já estão consideravelmente tratadas na
Lei da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola. Assim, se é
necessária a determinação de diretrizes para uma dessas cadeias,
deve-se tratar da criação de políticas estaduais específicas. Para
tanto, acatamos a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, que limita o alcance do projeto à floricultura.

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

708/2007 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo, relator - Getúlio

Neiva - Padre João.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

361/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
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De iniciativa desta Comissão, a proposição em tela tem por escopo
dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, ou seja, aprovar previamente a legitimação da terra devoluta
que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 361/2007 tem por objetivo, de acordo

com o estatuído no inciso XXXIV do art. 62 e § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de terra devoluta situada
no lugar denominado Fazenda Teú, no Municípío de Rio Pardo de
Minas, com área de 199,0365ha, em favor de Joaquim Celestino da
Silva.

De conformidade com os autos do processo, instruído pelo Instituto
de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, a transferência de
domínio de tal imóvel far-se-á em concordância com as exigências
legais, atendendo, assim, ao objetivo de promover o bem-estar do
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto a alienação do imóvel dar-se-á na modalidade de
compra preferencial e, mais ainda, o próprio beneficiário arcará com
as despesas do processo.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 361/2007, no 2º turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Chico

Uejo - Getúlio Neiva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/6/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Lair de Nonato Alves, ocorrido em 10/6/2007, em Patos de Minas. (-
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Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

José Inácio Montes, ocorrido em 12/6/2007, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Hélia Rubinger de Queiroz, ocorrido em 13/6/2007, em Patos de
Minas. (- 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. José Christiano Villas Boas pelo

recebimento da homenagem Mérito Industrial 2007, conferida pela
Fiemg (Requerimento nº 546/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Rinaldo Campos Soares por sua posse
como Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia (Requerimento nº
554/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Instituto Brasileiro de Siderurgia, na
pessoa de seu Presidente, Sr. Rinaldo Campos Soares, pela
passagem dos 44 anos de sua fundação (Requerimento nº 578/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Muriaé pelo transcurso do
152º aniversário de emancipação do Município (Requerimento nº
579/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com a Sra. Maria Celeste Morais Guimarães,
Auditora-Geral do Estado pelo lançamento do livro “Recuperação
Judicial de Empresas e Falência à Luz da Lei nº 11.101/2005”
(Requerimento nº 592/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com as estudantes Natália Brina Semenow e
Maria Cecília Campos, alunas da Fundação Torino pela realização de
vídeodocumentário sobre a exploração sexual de crianças e
adolescentes em todo o mundo (Requerimento nº 593/2007, do
Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Pedro da
União pela inauguração em 26/5/2007, do Prédio Dr. Rafael de
Castro, que sediará o Hospital e Maternidade São Pedro
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(Requerimento nº 594/2007, do Deputado Ivair Nogueira);
de congratulações com o Vereador Dêniston Diamantino, membro

da Câmara Municipal de Matias Cardoso pela realização do
documentário “Anunciação” (Requerimento nº 595/2007, do Deputado
Paulo Cesar).

de congratulações com a comunidade de Divinópolis pelo transcurso
do aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
598/2007, do Deputado Domingos Sávio);

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
(Requerimento nº 601/2007, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com o Sr. Ricardo Rodrigues Faria, Perito
Criminal do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado por sua
valiosa atuação à frente da Divisão de Datiloscopia (Requerimento nº
602/2007, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de Maria da Fé pelo
transcurso do 95º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 606/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os veneráveis mestres das lojas maçônicas
que menciona pelos relevantes serviços prestados à comunidade
(Requerimento nº 607/2007, do Deputado Fahim Sawan).

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2007
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ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007, EM 30/5/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Fábio Avelar e Fahim Sawan,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião
e esclarece que não há ata a ser lida, por ser a primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e a designar o relator da
matéria. O Presidente convida a Deputada Cecília Ferramenta para
atuar como escrutinadora e determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas. Feita a apuração dos votos, são
eleitos para Presidente o Deputado Fahim Sawan e para Vice-
Presidente o Deputado Fábio Avelar, ambos por unanimidade. O
Deputado Fábio Avelar empossa o Deputado Fahim Sawan e passa a
ele a direção dos trabalhos. O Presidente agradece aos colegas,
empossa o Vice-Presidente e, na oportunidade, designa o Deputado
Fábio Avelar relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convocada os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser marcada
posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Júlio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio e
Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Ademir Lucas e João Leite.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
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considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007: ofício do Sr. Onaur
Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do
Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de Lei nºs
433/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 635/2007 (Deputada
Elisa Costa); 11 e 852/2007 (Deputado Lafayette de Andrada).
Registra-se a presença do Deputado Agostinho Patrús Filho. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.025/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Jayro Lessa); e pela aprovação,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 281/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 931 e 1.137/2007
(relator: Deputado Antônio Júlio); 932/2007 (relatora: Deputada Elisa
Costa, em virtude de redistribuição); 934/2007 (relator: Deputado
Jayro Lessa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 930/2007, no 2º
turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 11/2007, que conclui pela sua aprovação,
tem a sua discussão adiada, atendendo-se a requerimento do relator,
Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Os
Deputados Agostinho Patrús Filho, Ademir Lucas e João Leite retiram-
se da reunião. Os Projetos de Lei nºs 131 e 356/2007 são retirados da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio,
aprovado pela Comissão, e por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprir pressupostos regimentais,
respectivamente. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados André Quintão em que solicita seja
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realizada reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e Participação Popular para debater o Projeto de Lei
nº 1.070/2007-LDO -; Antônio Júlio em que solicita informações à
Secretaria de Fazenda sobre que providências foram tomadas pelo
órgão a fim de se apurar a emissão de certidão de débito fiscal falsa,
emitida em nome do requerente, pela unidade da Secretaria de
Fazenda de Frutal, em dezembro de 2005; Agostinho Patrús Filho em
que solicita seja realizada reunião para debater o Projeto de Lei nº
11/2007, as questões ambientais de que trata a Lei nº 7.772, de
8/9/80, e as questões da fiscalização realizada pela Polícia Ambiental
e demais órgãos fiscalizadores ambientais do Estado; Lafayette de
Andrada em que pleiteia seja oficiado o Secretário de Fazenda
solicitando informações para subsidiarem a apreciação do Projeto de
Lei nº 597/2007; Zé Maia em que solicita sejam realizadas reuniões na
Câmara Municipal de Prata, para debater, em audiência pública, o
Projeto de Lei nº 637/2007, e, nesta Casa, para debater a fiscalização
e arrecadação da compensação financeira pela exploração de
recursos minerais -CFEM -, em Minas Gerais; e da Deputada Elisa
Costa em que solicita seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a reforma tributária. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado
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
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Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício da Sra. Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para
o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e
do Norte de Minas, publicado no “Diário do Legislativo”, em 31/5/2007.
O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a
qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Resolução nº
361/2007 no 2º turno ( 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.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 836/2007 (relator: Deputado Padre
João ); 886/2007 ( relator: Deputado Chico Uejo); 887/2007 ( relator:
Deputado Getúlio Neiva). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 588, 589, 596, 597, 599,
600, 603 e 604/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Chico Uejo em que solicita seja realizada audiência pública
desta Comissão no Município de São Gotardo para discussão das
demandas do setor agropecuário da região do Alto Paranaíba, em
especial dos segmentos das cadeias produtivas do alho, da cenoura e
da horticultura. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2007
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Célio Moreira, Walter Tosta e Ademir Lucas
(substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por indicação da
Liderança do BSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 351, 535 e 964/2007, em 1º turno
(Deputado Antônio Júlio); 448 e 486/2007, em 1º turno (Deputado
Célio Moreira); 609, 615 e 715/2007, em 1º turno (Deputado Walter
Tosta); e 847/2007, em 1º turno (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. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº
309/2007, é submetido a votação e é aprovado requerimento do
Deputado Ademir Lucas solicitando seja o projeto convertido em
diligência ao Procon (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de
redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 351/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de
redistribuição); 354/2007 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:
Deputado Walter Tosta, em virtude de redistribuição); 613/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Walter Tosta, em virtude de redistribuição);
684/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Célio Moreira); 685/2007 (relator:
Deputado Célio Moreira, em virtude de redistribuição); 702/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Célio Moreira ); 751/2007
na forma do Substitutivo nº 1 ( relator: Deputado Walter Tosta, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Júlio solicitando
informações ao Secretário de Estado da Fazenda sobre as
providências tomadas por aquele órgão quanto à apuração da
emissão de certidão falsa de débito fiscal, emitida em nome do
requerente pela unidade da Secretaria de Fazenda de Frutal, em
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dezembro de 2005; Dalmo Ribeiro Silva solicitando seja realizada
audiência pública desta Comissão para discutir os termos do convênio
que será assinado entre o Ministério Público do Estado e a Google
INC, com vistas à criação de instrumentos de identificação de páginas
com conteúdos criminosos; e Délio Malheiros (3) solicitando seja
elaborado voto de congratulações com a Faculdade Milton Campos
por ter sido seu curso de Administração conceituado com "A" pelo
Enade; solicitando sejam realizadas audiências públicas em todas as
microrregiões do Estado com o intuito de esclarecer a nova forma de
tarifação da telefonia fixa local, tendo em vista a migração da tarifação
em pulsos para minutos; e solicitando seja realizada audiência pública
desta Comissão para discutir a demora das Jaris em analisar e decidir
os recursos sobre as multas aplicadas pelo DNIT e BHTRANS, em
suas respectivas áreas de atuação. A Presidência informa o
recebimento do requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr. e
outros solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão
para debater e discutir denúncias de adulteração de combustíveis,
sonegação fiscal e tráfico de influência, envolvendo as distribuidoras
de combustíveis e de lubrificantes no Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira - Walter

Tosta.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/6/2007
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 o
Deputado Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de
Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase
de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei Complementar nº 19/2007, Projetos de Lei nºs 325, 409
e 235/2007 (Deputado Ademir Lucas); 316, 605 e 647/2007 (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 do Projeto de Lei Complementar nº 19/2007 e dos
Projetos de Lei nºs 325 e 409/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 235/2007
(relator: Deputado Ademir Lucas) e 316, 605 e 647/2007 (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, 13 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e Eros Biondini, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Bráulio Braz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
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pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 633 e 637/2007. 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 Eros Biondini em
que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Sr. Reinhold
Stephanes, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o
objetivo de avaliar a possibilidade de liberação de recursos para
implementação da segunda linha de análise de leite feita pelo
Laboratório de Análise da Qualidade do Leite da Escola de Veterinária
da UFMG; Antônio Carlos Arantes em que solicita a realização de
debate público, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, para discutir os problemas e as potencialidades da
região do Lago de Furnas e o resultado da elaboração dos planos
diretores participativos dos Municípios que compõem esta 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, 13 de junho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Braúlio Braz.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, 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
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administração pública municipal, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Sr. Márcio Almeira Dutra,
Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humanos, prestando
informações pertinentes à administração pública do Município de Belo
Horizonte e às entidades sindicais representativas dos servidores
públicos municipais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Robson Itamar, Presidente do Sindibel; Robson
Torrezani e Wanderson Paiva Rocha, do Sindrede; e a Sra. Neide de
Freitas Brum, Presidente dos Fiscais Municipais, 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. 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 em
12/6/2007, às 15h30min, com a finalidade de realizar audiência
pública com convidados, para obter esclarecimentos sobre a violência
sofrida por Caius Augustus de Campos Fernandes, em 7/5/2007, na
Boate Casa Pueblo, em Nova Lima, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007
Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. O
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e
solicita aos membros da Comissão que a subscrevam. Registra-se a
presença das Deputadas Rosângela Reis e Elisa Costa e dos
Deputados João Leite e Carlin Moura. A Presidência informa que a
reunião se destina, em audiência pública, no Dia Internacional de
Combate ao Trabalho Infantil, a apreciar dados referentes ao trabalho
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rural infantil no Estado e avaliar políticas destinadas a evitar a
ocorrência desse tipo de atividades e atender crianças envolvidas
nessa situação, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofícios do Deputado Jardel Sebba,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás e da
Deputada Janete de Sá, Presidente da Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (31/5/2007). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir as Sras. Maria Albanita Roberta de Lima,
Subsecretária da Assistência Social da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, representando o Sr. Custódio Mattos,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; Elvira Mirian Veloso
de Mello Cosendy, Coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente; Aparecida da Penha
Lago Vieira, Diretora da Secretaria dos Assalariados Rurais da
Fetaemg, representando o Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente
Federação dos Trabalhadores na Agricultura e Pecuária de Minas
Gerais; e o Sr. Dagoberto Alves Batista, Presidente do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; que são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença da
Vereadora Neila Batista da Câmara Municipal de Belo Horizonte; dos
Srs. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado de Direitos
Humanos, Antônio Roberto Lambertucci, Delegado Regional do
Trabalho. O Presidente, Deputado André Quintão, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. 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, 14 de junho de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Neider Moreira e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Eros Biondini. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 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, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 32/2007, que conclui pela
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta (relator:
Deputado Weliton Prado). O Projeto de Lei nº 637/2007, no 1º turno, é
convertido em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, a
requerimento do relator, Deputado Weliton Prado. 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
904/2007 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 622, 623, 624 e 634/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Weliton Prado em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir os impactos no Estado e nos Municípios do
reajuste das tarifas de energia elétrica proposto pela Cemig; e da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Weliton Prado e Getúlio Neiva
em que solicitam seja realizada audiência pública na cidade de Teófilo
Otôni para discutir a implementação do programa Luz para Todos nas
comunidades rurais desse Município. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Neider Moreira -

Padre João.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Rosângela Reis e o Deputado Carlin Moura.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
que 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 11/2007, do Governador do Estado, as questões
relativas à fiscalização realizada pela polícia ambiental e pelos demais
órgãos ambientais do Estado e a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Ten.-Cel. Augusto César Souza Dias, Subdiretor, e Cap.
Nilson de Jesus Neves, Assessor, representando o Cel. Reinaldo
Martins, Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Trânsito da
PMMG; Augusto Horta, Chefe de Gabinete, representando o Sr. José
Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e Antônio Faria, que são convidados a
tomar assento à mesa. Registra-se a presença das Sras. Alessandra
Rodrigues Marques, Assessora da AMM, e Daniela Varvalhais. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Agostinho Patrús Filho,
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 e convidados, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Carlos Pimenta.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Lafayette de Andrada (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 realizar audiência pública para
obter esclarecimentos sobre a violência sofrida por Caius Augustus de
Campos Fernandes em 7/5/2007, na boate Casa Pueblo, em Nova
Lima. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para
a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 225/2007,
no 2º turno (Deputado João Leite). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir o Major BM Ubiracy Tibirissá de Oliveira,
Subchefe do Centro de Operações de Minas Gerais-CBMMG -; o
Major PM Sebastião Olímpio Emídio Filho, Comandante da 1ª Cia.
Independente de Nova Lima; os Srs. Sérgio da Silva, Delegado Titular
da 47ª Delegacia Seccional de Nova Lima; Antônio Fernandes da
Silva, empresário; Jackson Júnior Inácio, representante da boate Casa
Pueblo; Edney Oliveira Santiago de Souza, Soldado PM 1ª Classe - 2º
GP, 3 PFL, 1ª Cia. da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Paulo
Henrique Lima, Cabo PM, 2º GP, 3 PFL, 1ª Cia. da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais; Silvânia Ribeiro da Silva, Delegada da
Polícia Civil, responsável pelo inquérito; Celso Batista Ferreira,
Inspetor da Delegacia de Nova Lima; Lowani Beviláqua, proprietária
da Casa Pueblo; Vinícius Álvares de Oliveira; Delfino Garcia Neto,
Adriano Lúcio dos Santos e Guilherme de Souza Borges, advogados,
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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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e João Leite
em que solicitam sejam convocados o Ten.-Cel. Edson Hilário,
Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado,
o Major Sebastião Antônio Braz, Coordenador do plantão no 1º
Batalhão do CBMMG no dia 7/5/2007, o Major Ubiracy Tibirissá de
Oliveira, Subchefe do CBMMG, e toda a equipe que atuou na unidade
do resgate que atendeu a Caius Augustus de Campos Fernandes, em
Nova Lima, para prestarem esclarecimentos sobre a rotina e a
metodologia de atendimento de emergência do resgate,
especialmente sobre a ocorrência citada e sobre a decisão de não
conduzir a vítima a uma unidade hospitalar; João Leite (2) em que
solicita sejam enviados ofício e cópia das notas taquigráficas da
reunião ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, sugerindo que se
retomem as negociações com as entidades sindicais e associações
representativas de servidores e empregados públicos das
administrações direta e indireta do Município, com vistas a debater a
sistematicidade do repasse das contribuições sindicais e a
regulamentação do parágrafo único do art. 58 da Lei Orgânica do
Município, que dispõe sobre a liberação de servidores e empregados
públicos para o exercício de mandato eletivo em diretoria executiva de
entidade sindical e associativa; e seja enviado ofício ao Comandante
da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar em Nova Lima,
pedindo listagem das ocorrências registradas nessa Companhia
referentes a recusas de pagamento em bares, restaurantes e casas
noturnas em Nova lima, no ano de 2006 e no primeiro semestre deste
ano, especificando o número das viaturas e o nome dos policiais que
atuaram nesses procedimentos; Durval Ângelo (4) em que solicita seja
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encaminhado ofício à Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar,
pedindo tomada de providências para abertura de procedimento a fim
de apurar os fatos ocorridos no atendimento da vítima Caius Augustus
de Campos Fernandes, ocorrido em 7/5/2007, em Nova Lima; sejam
encaminhadas cópias das notas taquigráficas da reunião à
Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar, à 1ª Cia. Independente
da Polícia Militar, à Promotoria de Justiça Criminal e à 47ª Delegacia
Seccional de Polícia Civil de Nova Lima; seja enviado ofício à
Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais,
pedindo tomada de providências para averiguar se a empresa que
presta serviços de segurança à boate Casa Pueblo, em Nova Lima, é
devidamente autorizada para esse trabalho; e sejam convidados o
Corregedor do Sistema Penitenciário, o Subsecretário de
Administração Penitenciária e o Superintendente de Organização
Penitenciária para prestarem esclarecimentos sobre a proibição de
visitas da Comissão a carceragens de delegacias e a outras unidades
prisionais no Estado; e Neider Moreira em que solicita à Comissão
tomada de providências com relação a denúncia de tortura que teria
sido praticada por policiais militares contra Diego Silva, em Montes
Claros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - João Leite.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/6/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Deputado
Hely Tarqüínio, no exercício da Presidência, 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
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Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Paulo Pires, Vereador à Câmara Municipal de
Uberaba, e Heder Ribeiro da Silva, em que encaminham denúncias. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 236,
878 e 943/2007 em 1º turno (Deputado Hely Tarqüínio); 366/2007 em
1º turno e 1.080/2007 em turno único (Deputado Doutor Rinaldo);
465/2007 em 1º turno, 1.035/2007 em turno único e 122/2007 em 2º
turno (Deputado Carlos Pimenta); 601/2007 em 1º turno e 1.059/2007
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 pareceres pela
aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 667 e 756/2007
com emendas que receberam o nº 1, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Ruy Muniz); e pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 26/2007 com a
Emenda nº 1, apresentada pelo relator, e 247/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Doutor Rinaldo); 349/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pelo relator, Deputado Carlos Pimenta;
e 634/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Hely Tarqüínio). O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 293/2007, no 1º turno (relator:
Deputado Doutor Rinaldo), deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator. 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 315/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio),
853/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo), 860/2007 (relator:
Deputado Ruy Muniz), 911/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo);
914/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio), 938/2007 (relator:
Deputado Ruy Muniz) e 1.001/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 577 e 636/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Ruy Muniz e Dinis
Pinheiro (3), em que pedem seja solicitado ao Secretário de Saúde o
fornecimento de seringas adequadas e de, no mínimo, quatro fitas
reagentes para medição de glicose, por dia, para as crianças
portadoras de diabetes; e o fornecimento de insulina de ação ultra-
rápida em todos os postos de saúde; seja solicitada à mesma
autoridade a criação de novos Centros Viva Vida; e sejam solicitadas
à Secretária de Educação providências para o diagnóstico precoce do
diabetes nas crianças em idade escolar, realizando-se também
campanhas educativas para esclarecer a comunidade escolar quanto
à importância desse diagnóstico; Doutor Rinaldo, em que solicita seja
enviado ofício ao Secretário de Saúde, convidando o responsável
técnico da área central de regulação a prestar esclarecimentos sobre
o funcionamento dessa área; Ruy Muniz e Carlos Pimenta, em que
solicitam seja realizada visita ao hospital mantido pela Loja Maçônica
Grande Oriente, em Ribeirão das Neves, o qual aguarda
credenciamento do SUS para atender à população da região Norte de
Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo -

Arlen Santiago.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Ruy Muniz, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a debater, em audiência pública, a série de
reportagens do jornalista Lucas Figueiredo, publicadas no "Estado de
Minas", sobre documentos relativos à atuação do Exército brasileiro
durante a ditadura militar no País. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Lucas Figueiredo, jornalista do "Estado
de Minas"; Heloísa Grecco, representante do Instituto Helena Grecco
de Direitos Humanos e Cidadania; Valéria Maria de Araújo,
representante dos familiares de mortos e desaparecidos políticos; e
Gilse Cosenza, Coordenadora do Centro Brasileiro de Solidariedade
aos Povos e Luta pela Paz - Cebrapaz - e da Comissão de Anistiados
Políticos de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Ruy Muniz (2) em
que solicita seja formulada manifestação de apoio à família de Sidney
Júnior, desaparecido em 7/6/2007, em Montes Claros, em razão do
encontro de seu corpo, no dia 11/6/2007, com sinais de violência
sexual; e seja realizada visita conjunta da Comissão e da de Saúde ao
hospital construído pela Loja Maçônica Grande Oriente de Minas
Gerais, em Ribeirão das Neves, que não se encontra funcionando,
apesar de já ter suas obras concluídas e de o poder público ter
investido R$2.000.000,00 na construção do hospital; Durval Ângelo e
Ruy Muniz em que solicitam seja enviado ofício ao Sr. Lucas Castro
Figueiredo, repórter especial do Estado de Minas, pedindo cópia do
livro mantido sob sigilo pelo Exército brasileiro, intitulado "Livro Negro
do Terrorismo no Brasil", para o Arquivo Público Mineiro, para fazer
parte do acervo do Memorial da Ditadura e assegurar acesso às
informações contidas nesse documento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
João Leite, Presidente - Ademir Lucas - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.097/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Chamas
Vivas de Coromandel, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.097/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Chamas Vivas de Coromandel, que tem por
finalidade precípua realizar obras e ações para melhorar a qualidade
de vida da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, recreativas,
sociais, esportivas e culturais; promove a proteção à saúde da família,
e crianças e idosos, combate a fome e a pobreza; mantém creche e
asilo; executa serviços de radiodifusão comunitária; edita material
educativo sobre a preservação do meio ambiente; celebra convênios
com instituições públicas e entidades privadas para subsidiar suas
iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.097/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.131/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação de Assistência
Comunitária Lano Rezende - Acolar -, com sede no Município de
Campanha.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.131/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Assistência Comunitária Lano Rezende, com sede no
Município de Campanha, que possui como finalidade precípua a
melhoria da qualidade de vida da população local, especialmente o
segmento mais carente. Na consecução dos seus propósitos,
implementa ações nas áreas da educação, da cultura, do esporte e do
lazer; combate a fome e a pobreza; facilita a inserção de seus
associados no mercado de trabalho; promove a proteção à saúde da
família, da gestante e da infância.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.131/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2007
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ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 22/5/2007
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Eros Biondini
(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Rosângela Reis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater os programas e iniciativas
existentes no Ministério de Cultura, bem como na Fundação Municipal
de Cultura que visem fomentar e incentivar as atividades culturais nos
Municípios mineiros. A Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir a Sra. Cesária Alice Macedo, Representante Regional de
Minas Gerais do Ministério da Cultura; o Sr. José Eduardo Liboreiro,
Diretor Cultural da Fundação Municipal de Cultura, representando a
Sra. Maria Antonieta Antunes Cunha, Presidente da Fundação
Municipal de Cultura; a Sra. Cláudia Ramalho, Gestora de Cultura do
Sesi, e o Sr. Luiz Gonzaga Medeiros, advogado e Coordenador da
Associação dos Artistas do Vale do Jequitinhonha, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, como autora do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra 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, 5 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Genaro - Maria Lúcia

Mendonça.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

23/5/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, 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 Fahim Sawan, 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 n°s 938/2007, em turno único
(Deputado Ruy Muniz); 315 e 914/2007, em turno único (Deputado
Hely Tarqüínio); 911/2007, em turno único, e 247/2007, em 1º turno
(Deputado Doutor Rinaldo); 828/2007, 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 665/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Doutor Rinaldo, em virtude de
redistribuição); 122/2007 em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Carlos Pimenta); 635/2007 em 1º turno, na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Doutor Rinaldo). 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 736/2007
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 555 e 558/2007.
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 Dinis Pinheiro, em que solicita seja realizada audiência
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pública desta Comissão para debater a situação financeira dos
hospitais filantrópicos e privados do Estado e a conseqüente
supressão de milhares de leitos hospitalares em nosso Estado; Carlos
Mosconi, em que solicita seja realizada audiência pública nesta
Comissão, no dia 30/5/2007, com os convidados que menciona,
visando sensibilizar as pessoas sobre os prejuízos à saúde causados
pelo tabagismo e contribuir para a redução do número de fumantes;
Doutor Rinaldo, em que solicita seja realizada audiência pública para
ouvir a Sra. Maria Risoneide Negreiros de Araújo, Gerente de Atenção
Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, sobre o atual
estágio, efetividade e atuação dos Municípios mineiros nos programas
PSF e Saúde em Casa; da Deputada Elisa Costa, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater, com os convidados que
menciona, a proposta de construção de uma nova regulação para o
funcionamento das farmácias e drogarias, hoje discutida no
Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei nº 4.385, e sua
integração aos preceitos do Sistema Único de Saúde - SUS, da
Política Nacional de Medicamentos e da Política Nacional de
Assistência Farmacéutica. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2007.
Doutor Rinaldo, Presidente - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 10h6min, 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.
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O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de
Lei nºs 412/2007 (Deputado Carlin Moura), 922 e 946/2007 (Deputada
Ana Maria Resende); em turno único, Projetos de Lei nºs 830/2007
(Deputada Maria Lúcia Mendonça), 846/2007 (Deputado Dimas
Fabiano) e 1.000/2007 (Deputado Deiró Marra). 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, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 636/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 841/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça), e 822/2007 (relator: Deputado Carlin Moura). Submetido a
discussão e votação é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 569/2007. 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 Comissão de Constituição e Justiça, em
que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em audiência
pública, discutir o Projeto de Lei nº 412/2007, que dispõe sobre a
inclusão no currículo escolar da rede estadual de ensino da zona rural
de conteúdo relativo às práticas agrícolas; e do Deputado Deiró Marra,
em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em
audiência pública, discutir a situação precária das escolas na região
de Januária, estendendo o debate às escolas indígenas localizadas na
região de São João das Missões. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
5/6/2007

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Gil Pereira, Paulo Guedes e Luiz
Humberto Carneiro (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Dinis Pinheiro, Doutor Viana
e Padre João. 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 debater, em audiência pública, o
aumento do risco de acidentes, causado pelo depósito de resíduos de
minério transportado por caminhões no trecho entre os trevos de Belo
Vale e Congonhas, na BR-040 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Carlos Alberto Pavan Alvim,
Subsecretário da Casa Civil, e José Élcio Santos Monteze, Diretor-
Geral do DER-MG, publicados no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nsº
917/2007, em turno único (Deputado Djalma Diniz) e 963/2007, em 1º
turno (Deputado Juninho Araújo). A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Álvaro Campos de Carvalho,
Superintendente Substituto da 6ª Unit-DNIT; Marília Zazá Fernandes,
Supervisora de Projetos de Meio Ambiente do DNIT; José de Freitas
Cordeiro, Vice-Prefeito Municipal de Congonhas; Alexandre
Campanha, Gerente-Geral do Complexo Minas do Oeste da
Companhia Vale do Rio Doce; Thais Rego Oliveira, Gerente de Meio
Ambiente da Companhia Siderúrgica Nacional; Cássio Diniz Nogueira,
pela Mineração J. Mendes; Ricardo Castilho, pelo Sindiextra; que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
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taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 605, 608,
613/2007. 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 Gil Pereira solicitando que
seja formulado pedido ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral
do DNIT, com vistas à agilização da licitação das obras de
recuperação e restauração da BR-135, no trecho entre a BR-040 e o
trevo de Mirabela, bem como com vistas à complementação do Anel
Rodoviário de Montes Claros, uma vez que os recursos já foram
aportados por via de emenda de bancada na Câmara dos Deputados,
no valor de R$280.000.000,00, Gilberto Abramo em que solicita a
realização de audiência pública para se debater a destinação dos
recursos advindos das multas de trânsito, principalmente das
autuações registradas por radares, e Gustavo Valadares (4) em que
solicita a inclusão de convidados na reunião, seja encaminhado ofício
ao Governador do Estado para solicitar informações sobre os termos
constantes no “Caderno de Encargos do Governo de Minas”, entregue
ao Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, como pré-
condição para Belo Horizonte ser sede dos jogos da Copa do Mundo
de 2014 e ainda, os investimentos previstos, sua forma de
financiamento, cronograma de execução e quais mecanismos serão
utilizados na preparação do Complexo Mineirão-Mineirinho,
especialmente a preparação do Estádio Magalhães Pinto; seja
encaminhado apelo ao Departamento de Estradas de Rodagem para
que seja construído trevo no km 6 da Rodovia MG-170, em Moema;
seja ouvido pela Comissão o Secretário Adjunto de Esportes e
Juventude, Rogério Romero, para que apresente a proposta de
revitalização e modernização constante no “Caderno de Encargos”
entregue pelo Governador Aécio Neves ao Presidente da Federação
Brasileira de Futebol, com vistas à adequação do estádio para ser
sede de jogos da Copa de 2014, caso a competição seja realizada no
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Brasil. Retira-se da reunião o Deputado Gustavo Valadares e assume
a direção dos trabalhos o Deputado Juninho Araújo. A Presidência
acusa o recebimento de requerimentos do Deputado Padre João, em
que solicita sejam encaminhadas notas taquigráficas e a fita de
gravação da reunião ao BIRD, ao BID, ao BNDES, aos Ministérios
Públicos Estadual e Federal e ao Sindiextra, para que possam dar
encaminhamentos às questões apresentadas; em que solicita seja
enviado pedido de destinação de um maior contingente de agentes
das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual para a MG-442, para
melhora da fiscalização das condições de transporte de minério e
mercadorias na rodovia devido ao aumento do fluxo de caminhões,
com a expansão das atividades mineradoras; seja solicitado aos
empreendedores do setor minerário da região uma lista de
fornecedores de transporte para os seus empreendimentos, bem
como um documento contendo as exigências a eles impostas para a
sua contratação, tais como: dispositivos de segurança, condições dos
veículos, capacidade técnica e profissional dos condutores, entre
outros; seja solicitado ao Ministério dos Transportes, ao Ministério de
Planejamento e Gestão e ao DNIT um estudo de viabilidade para, em
conjunto com os empreendedores, utilizando-se um instrumento das
parcerias público-privadas, proceder à reformulação dos trechos e à
revitalização da BR-040 com dispositivos de acesso e dispersão mais
seguros, além da possibilidade do desvio do tráfego de caminhões
transportadores de minério. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Delvito Alves - Inácio Franco.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007
Às 10h12min, 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
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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, o Projeto de
Lei nº 447/2007, e, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.006/2007
(Deputada Maria Lúcia Mendonça); em turno único, os Projetos de Lei
nºs 992 e 998/2007 (Deputado Carlin Moura); no 1º turno, o Projeto de
Lei nº 413/2007(Deputado Deiró Marra). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Deiró Marra, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 59/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Cultura, com as Emendas nºs 1 a 3,
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, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 793, 830, 846 e
1.000/2007, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Comissão de
Constituição e Justiça em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão para, em audiência pública, discutir a viabilidade das
proposições que tramitam nesta Casa sobre a inclusão de conteúdos
nos currículos escolares; das Deputadas Cecília Ferramenta em que
solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em audiência
pública, conhecer e debater o processo de instalação do “campus” da
Universidade Federal de Ouro Preto no Vale do Aço, bem como os
benefícios dessa iniciativa nas cidades da região; Rosângela Reis em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social para, em audiência pública,
no Município de Ipatinga, discutir a qualificação sócio-profissional e a
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inserção de jovens no mercado formal de trabalho; dos Deputados
Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a de Direitos Humanos para, em audiência pública,
obter esclarecimentos sobre a forma como estão sendo tratados os
estudantes universitários beneficiados pelo Prouni, uma vez que há
suspeitas de fatos que implicaram a violação de direitos fundamentais;
Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão para, em audiência pública, subsidiar a discussão do
Projeto de Lei nº 254/2007 e examinar a aplicabilidade da Lei nº
16.686, de 2007; e em que solicita informações da Secretária de
Estado de Educação sobre as providências tomadas para a inclusão
das disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino médio da rede pública
estadual; Deiró Marra em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão para, em audiência pública, discutir a situação funcional dos
docentes da Universidade do Estado de Mina Gerais - Uemg.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.288/2007

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O inciso III do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de

21 de maio de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
III - no terceiro grau, a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria

de Finanças e Informática, a Diretoria de Comunicação Institucional, a
Diretoria de Rádio e Televisão, a Diretoria de Recursos Humanos, a
Diretoria de Infra-Estrutura e a Procuradoria-Geral;”.

Art. 2º - Fica  criado  o Comitê de Assessoramento Estratégico -
CAE -, vinculado à Diretoria-Geral, com a finalidade de assessorar a
Mesa da Assembléia Legislativa, por intermédio da Diretoria-Geral e
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da Secretaria-Geral da Mesa, no planejamento das estratégias e das
ações necessárias à implementação das políticas institucionais.

Parágrafo único - O Comitê de que trata o “caput” deste artigo será
disciplinado em regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

Art. 3º - Os cargos de provimento em comissão de recrutamento
amplo da Secretaria da Assembléia Legislativa aos quais é atribuído
valor unitário de pontos são os seguintes:

I - os previstos no Anexo I da Resolução nº 5.100, de 29 de junho de
1991, com as alterações das Resoluções nº 5.179, de 23 de dezembro
de 1997, e nº 5.203, de 19 de março de 2002, observada a pontuação
e o quantitativo de cargos previstos no art. 8º da Resolução nº 5.203,
de 2002;

II - os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa,
das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de
Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não
exceda a 20% (vinte por cento) da totalidade daqueles previstos no
inciso I do “caput” deste artigo.

Art. 4º - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a efetuar, nos
termos do art. 1º da Resolução nº 5.216, de 12 de agosto de 2004, o
pagamento do débito oriundo da conversão de vencimentos e
proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de
Valor - URV -, correspondente ao percentual de 11,98% (onze vírgula
noventa e oito por cento) sobre os estipêndios percebidos
mensalmente pelo interessado no período de competência,
compreendido entre 1º de abril de 1994 e 30 de junho de 1997.

§ 1º - O pagamento do débito de que trata o “caput” deste artigo será
disciplinado em regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 2º - Será aplicado o índice correspondente a 0,25% a.m. (zero
vírgula vinte e cinco por cento ao mês) ao saldo devedor apurado nos
termos do “caput” deste artigo a partir do mês de competência em que
se fez devida cada parcela até a liquidação da totalidade desse débito.

§ 3º - É vedada a aplicação de outro índice de correção monetária
ou de juros de mora.

§ 4º - A Assembléia Legislativa incluirá em sua proposta
orçamentária para os exercícios de 2008 e seguintes a previsão dos
créditos necessários ao pagamento de que trata o “caput” deste artigo.
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Art. 5º - O parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 5.216, de 12
de agosto de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
Parágrafo único - A partir do mês subseqüente ao da publicação

desta resolução e até o mês de liquidação da totalidade do débito de
que trata o “caput” deste artigo, aplicar-se-á ao saldo devedor apurado
na forma desta resolução o índice correspondente a 0,25% a.m. (zero
vírgula vinte e cinco por cento ao mês).”.

Art. 6º - Fica revogado o art. 8º da Resolução nº 5.134, de 10 de
setembro de 1993.

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique -

Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira
Jr.

Justificação: A proposição ora apresentada visa a promover
adequações na estrutura organizacional da Casa, a fim de alcançar
maior eficiência na gestão administrativa. Para tanto, propõe-se o
desmembramento da Diretoria de Administração e Recursos
Humanos, a extinção da Diretoria-Geral Adjunta e a criação da
Diretoria de Rádio e Televisão, alterando, portanto, a estrutura da
Diretoria de Comunicação Institucional.

Desse modo, a Diretoria de Administração e Recursos Humanos
dará origem à Diretoria de Recursos Humanos, que será responsável
pela gestão de pessoal e pela assistência à saúde do servidor, e à
Diretoria de Infra-Estrutura, à qual serão atribuídas a gestão e
conservação patrimonial, a aquisição de bens, a segurança e
vigilância e os serviços gerais.

A criação da Diretoria de Rádio e Televisão, por sua vez, é uma
iniciativa que busca propiciar condições para que essa área, em
franca expansão, possa desenvolver melhor suas atribuições, dentro
da política de divulgar os trabalhos dos Deputados e as atividades
institucionais, permitindo, com isso, que a sociedade tenha mais
acesso ao Legislativo mineiro.

Como se sabe, a TV Assembléia foi criada em 1995 e, desde então,
tem aumentado a cada ano a sua grade, com variados programas.
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Atualmente, são 19 horas no ar, com a cobertura das atividades do
Plenário, das Comissões e dos eventos institucionais, transmitidas ao
vivo ou por meio de gravação. A programação chega hoje a 211
Municípios em sinal aberto e a 27 outros em sinal a cabo.

Já a Radioagência da Assembléia distribui informação diariamente,
ao vivo ou por meio de arquivos MP3, para 663 das 1.003 rádios
existentes regularmente no Estado, segundo dados da Anatel.
Ressalte-se que metade dessas rádios são comerciais e o restante
são comunitárias ou educativas. A Radioagência entra de segunda a
sexta na programação das emissoras com boletins informativos e
institucionais, com duração de cerca de dois minutos. Atualmente
conta com 4 cabines e 7 locutores, cada um falando ao vivo com 29
emissoras. Ao todo, são 140 horas por mês de presença da
Assembléia na programação das rádios de Minas, divulgando os
trabalhos legislativos.

No que diz respeito às ações necessárias à implementação das
diretrizes estabelecidas pela Mesa, propõe-se a criação do Comitê de
Assessoramento Estratégico, órgão de natureza consultiva, vinculado
à Diretoria-Geral.

Apresenta-se ainda nesta proposição, para fins de assegurar a
transparência e o controle de gastos públicos, um limite para a
composição dos gabinetes institucionais da Mesa, das Lideranças, da
Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de Comissão.

Além disso, veicula-se neste projeto o reconhecimento de débitos
decorrentes da conversão das remunerações dos servidores do Poder
Legislativo em Unidade Real de Valor - URV - relativos ao período
compreendido entre 1º/4/94 e 30/6/97. Para fins do pagamento de tais
débitos, a Casa manterá a sistemática de pagamento que já adota
para a aplicação da Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, respeitando a
disponibilidade financeira e orçamentária do Legislativo.

Diante da importância da matéria veiculada nesta proposição,
solicitamos aos nobres pares o apoio necessário à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 806/2007

Comissão de Cultura



1007

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a entidade denominada Movimento
Oficina Cultural, com sede no Município de Extrema.

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 806/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade Movimento Oficina Cultural, com sede no Município de
Extrema, que tem por finalidade a promoção de espetáculos, da
cultura e da educação ambiental.

Desenvolve projetos voltados à comunidade, como apresentações
em praças públicas e manutenção de oficinas de arte, iniciativas que
buscam a valorização do teatro e da cultura brasileira, e estabelece
parcerias com diversos órgãos que trabalham com o meio ambiente, a
educação e a saúde. Anualmente, realiza festival de teatro e
desenvolve projetos de iniciação, capacitação e profissionalização em
arte dramática.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

806/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 809/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Casa Fraterna e Comunitária André
Luiz, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

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.
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Vem agora a proposição a este Colegiado para deliberação
conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 809/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Casa Fraterna e Comunitária André Luiz, com sede no Município de
Conceição das Alagoas, que tem por finalidade precípua auxiliar no
atendimento das necessidades básicas dos segmentos mais carentes.

Para alcançar esse objetivo, possui uma casa em que são acolhidos,
onde são distribuídas refeições diárias, confeccionadas roupas para
crianças e realizadas oficinas para o aprendizado de corte e costura,
bordado, corte de cabelo e cursos de teatro. Além disso, há aulas de
reforço para crianças, jovens e adultos, com o intuito de que não
sejam reprovados na escola.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, altera o nome da entidade para Casa
Assistencial André Luiz, como consta de recente alteração estatutária.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

809/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.053/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Equipe de Músicos
Trabalhando em prol de Entidades Carentes - Empetec -, com sede no
Município de Itabirito.

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. Cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,
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do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.053/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Equipe de Músicos Trabalhando em prol de Entidades Carentes,
com sede no Município de Itabirito, que possui como finalidade a
disseminação da arte musical.

Além de ministrar o ensino gratuito a pessoas interessadas,
desprovidas de recursos, busca o aperfeiçoamento dos seus
integrantes e a formação de músicos; promove a venda de CDs
visando à captação de recursos financeiros para sua manutenção.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.053/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.054/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Pedro
Goes, com sede no Município de Itabirito.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.054/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Pedro Goes, com sede no Município de
Itabirito, que tem por finalidade promover de forma gratuita a saúde da
criança e da família, priorizando a gestante e a primeira infância. Atua
junto ao poder público reivindicando a implantação de programas
intersetoriais visando garantir a universalidade e a qualidade da
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atenção dispensada à criança, à mãe e à respectiva família.
A entidade também promove pesquisas, círculos de estudos,

conferências, debates, palestras e seminários, que são divulgados
como fonte de conhecimento sobre a saúde da família.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.054/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.059/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Diabéticos e Portadores
de Doenças Crônicas e Transplantados de Fígado e Pâncreas de Três
Pontas e Região.

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. Cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.059/2007 pretende declarar 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 referida Associação foi constituída com o propósito de proteger e
orientar as pessoas portadoras de diabetes ou outras doenças
crônicas, as transplantadas de rins, fígado e pâncreas e as que
tenham sofrido outras intervenções cirúrgicas.

Entre suas valorosas iniciativas, podemos enumerar o fornecimento
de informações à comunidade sobre os pacientes de que trata; a
colaboração com instituições médicas, através de grupos de trabalho
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formados entre seus associados; a promoção da melhoria e ampliação
dos serviços assistenciais já existentes; o desenvolvimento de
atividades sociais, culturais e recreativas e o oferecimento de estadia,
medicação e alimentos aos pacientes mais necessitados.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como fim exclusivo acrescentar ao texto o
nome do Município que sedia a instituição, pelo que deve ser
aprovada.

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

nº 1.059/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.061/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes, com sede no
Município de Montes Claros.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.061/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Ivan Guedes, com sede no Município de Montes Claros,
que tem por objetivo apoiar e incentivar pessoas portadoras de
necessidades especiais para que possam demonstrar as suas
aptidões em plenitude.

A referida entidade firma convênios com associações congêneres,
autarquias municipais, estaduais e federais para realizar seu propósito
estatutário. Assim pode promover o fornecimento gratuito de
medicamentos, além de desenvolver projetos na área de saúde para
os mais necessitados, de grande importância para a melhoria das
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suas condições de vida.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.061/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.066/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o Projeto de Lei nº
1.066/2007 institui a Comenda do Voluntariado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/5/2007,
e distribuída a esta Comissão, para exame preliminar dos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.066/2007 institui, em seu art. 1º, o Programa

de Incentivo e Estímulo ao Trabalho Voluntário, por meio da criação
da Comenda do Voluntariado, a ser destinada a pessoas que prestam,
de forma habitual, serviço voluntário de relevância social. O art. 2º
prevê a existência de um Comitê Permanente para administrar a
Comenda. Nos arts. 3º e 4º, a proposição trata da eleição da diretoria
e das competências do referido comitê.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a criação de programa é ato
ordinário de administração do Poder Executivo e para sua efetivação é
dispensável a edição de lei específica. O inciso XIV do art. 90 da
Constituição Estadual estabelece entre as competências privativas do
Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e
a atividade do Poder Executivo. Ademais, quando os programas
geram despesas, é obrigatória sua previsão na Lei Orçamentária, de
iniciativa privativa do Governador do Estado, de conformidade com a
alínea “i” do inciso III do art. 66 do citado documento.

Cabe ressaltar que, para o Supremo Tribunal Federal, é
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entendimento pacífico que a criação de programas é função típica do
Poder Executivo, sendo sua instituição por meio de lei considerada
ingerência de um Poder em assunto de outro, o que contraria a
separação dos Poderes prevista no art. 2º da Constituição da
República.

Também merece atenção a criação de comitê, estabelecimento de
suas competências e previsão de regras para seu funcionamento, pois
não cabe a esta Casa a criação de órgão na estrutura administrativa
do Poder Executivo. Segundo a alínea “f” do inciso III do art. 66 da
Carta mineira, a organização dos órgãos da administração pública é
matéria reservada à iniciativa do Governador do Estado.

Por outro lado, a instituição de comenda é matéria que se enquadra
na competência do Estado, prevista no § 1º do art. 25 da Constituição
da República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União,
fixadas pelo art. 22, ou ao Município, prevista no art. 30.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à deflagração do processo
legislativo por membro desta Casa, pois a instituição de homenagem
cívica não está relacionada entre as matérias de iniciativa reservada,
pelo art. 66 da Constituição do Estado, aos titulares dos Poderes
Executivo, Judiciário ou Legislativo, do Ministério Público ou do
Tribunal de Contas.

É necessário observar apenas que o inciso XVII do art. 90 da Carta
estadual estabelece que cabe ao Governador conferir condecoração e
distinção honorífica, o que já se encontra previsto pelo art. 5º do
projeto em tela.

Diante dessas constatações, apresentamos o Substitutivo nº 1,
redigido ao final deste parecer, para corrigir as impropriedades
apontadas e adequar o projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.066/2007
na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Comenda do Voluntariado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Comenda do Voluntariado, a ser concedida
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anualmente, no dia 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado, às
pessoas que se destacarem pelo exercício habitual de serviço
voluntário de relevância social.

§ 1º - A Comenda será entregue pelo Governador do Estado.
§ 2º - A relação de agraciados será divulgada por meio de decreto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.071/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

visa a dar denominação à escola estadual de Tavares, situada no
Município de Pará de Minas.

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 1.071/2007 tem o objetivo de dar a denominação

de Escola Estadual Francisco de Assis Viana à escola estadual de
Tavares, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, Distrito de
Tavares, no Município de Pará de Minas.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo
colegiado da escola, que, em reunião realizada em 21/12/2006,
homologou por unanimidade dos votos de seus membros a indicação
do nome de Francisco de Assis Viana para denominar aquela unidade
de ensino.

O homenageado, nascido em 1944 e falecido em 2006, foi Vereador
por 28 anos consecutivos, quando se destacou por apresentar
projetos voltados para a melhoria de condições de vida da população
mais necessitada. Merece destaque o fato de ter sido o relator da Lei
Orgânica do Município de Pará de Minas e ter construído a Creche
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Municipal.
Era pessoa humilde, sempre preocupada com os problemas do

próximo, por isso mesmo muito querida pela população. Afigura-se-
nos, portanto, justo lhe seja prestada homenagem duradoura pelo
empréstimo de seu nome para denominar o referido educandário.

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

nº 1.071/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.080/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Assistência a
Portadores de Obesidade - AAPPO -, com sede no Município de
Araxá.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.080/2007 pretende declarar de utilidade pública

a AAPPO, com sede no Município de Araxá, que tem por finalidade o
desenvolvimento de sistemas de apoio às pessoas com problemas
relativos ao excesso de peso, promoção e execução de atividades que
visem oferecer-lhes atendimento, manutenção de serviços para
esclarecimento sobre a obesidade.

Além do mais, auxilia as famílias das pessoas que estão recebendo
tratamento, razão pela qual é merecedora do título de utilidade
pública.

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

1.080/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
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Doutor Rinaldo, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.081/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, 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 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 1.081/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede
no Município de Teófilo Otôni, que tem por objetivo assistir de forma
permanente os condenados, prestando-lhes apoio moral e espiritual e
auxílio material, extensivos às suas famílias.

O trabalho desenvolvido pela entidade visa, também, proporcionar
aos sentenciados, presidiários e egressos dos presídios sua
recuperação e reinserção na sociedade e auxilia as autoridades
judiciárias e policiais na execução da sentença, administrando o
cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes fechado,
semi-aberto e aberto.

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 1.081/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.104/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos São João Batista,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.104/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Lar dos Idosos São João Batista, com sede no Município de
Ribeirão das Neves, que tem por finalidade a prática da caridade no
campo da assistência social e da promoção humana.

Dentro de seu propósito estatutário, mantém estabelecimento
destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,
proporcionando-lhes alimentação, vestuário, medicamentos,
atendimento médico e dentário, além de apoio moral e conforto
espiritual.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.104/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.140/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Asilo Confrade Francisco Venâncio
Pereira, com sede no Município de São Francisco de Paula.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.140/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Asilo Confrade Francisco Venâncio Pereira, com sede no Município
de São Francisco de Paula, que tem por finalidade a prática da
caridade e a promoção humana, realizando projetos de assistência
social especialmente voltados aos idosos carentes. Para tanto,
mantém estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas
carentes, de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência
médica, apoio moral e espiritual, num ambiente de liberdade e
dignidade, o que concorre para a sua saúde física e mental.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.140/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 50/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
50/2007 visa a alterar a Lei nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a
política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer
sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
art. 188, c/c art. 102, III, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a alterar a alíena “d” do inciso III do art. 5º

da Lei 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de
amparo ao idoso e dá outras providências. A redação do referido
dispositivo que se encontra em vigor estabelece a obrigação do
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Estado de “apoiar a criação de cursos na Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes - abertos para o idoso, como meio de universalizar o
acesso às diferentes formas do saber”.

Pretende-se, com o projeto de lei em exame, especificar como se
dará o amparo aos idosos na área da educação, a saber: a criação de
cursos e atividades de extensão direcionados ao público idoso; a
flexibilização dos processos seletivos para ingresso do idoso nos
cursos seqüenciais de formação específica e de complementação de
estudos; a abertura de vagas em disciplinas regulares dos cursos
superiores de graduação.

Em 2003, foi promulgada a Lei Federal nº 10.741, que instituiu o
Estatuto do Idoso, cujo art. 21 estabelece que “o poder público criará
oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos,
metodologias e material didático aos programas educacionais a ele
destinados”.

Registre-se que os enunciados têm, efetivamente, um caráter de
diretriz para a política de amparo ao idoso no Estado de Minas Gerais,
já que as instituições de ensino às quais a norma se destina definirão
a melhor forma de implementá-la. Com efeito, caberá às instituições
de ensino definir como ocorrerá a flexibilização do processo de
ingresso, que poderá ser, por exemplo, mediante a valorização da
experiência profissional do candidato, o que a própria Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Lei Federal nº 9.394, de 2006,
estimula, nos termos do seu art. 3º, inciso X.

A abertura de vagas em disciplinas regulares dos cursos superiores
não significa que o beneficiado estará matriculado no curso, mas, tão-
somente, cursará uma de suas disciplinas. No meio acadêmico, essas
são comumente denominadas “disciplinas isoladas”.

Pelo caráter de mera diretriz dos dispositivos que se pretende incluir,
verifica-se que não há óbice à tramitação da proposição nesta Casa.

Conclusão
Diante das razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 50/2007.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
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Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 368/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.367/2006, o projeto de lei em
epígrafe acrescenta inciso ao art. 5o da Lei no 15.434, de 5/1/2005.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, 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
A proposição em análise pretende acrescentar inciso ao art. 5o da

Lei no 15.434, de 5/1/2005, que dispõe sobre o ensino religioso, a ser
ministrado na rede pública estadual, de modo a tornar obrigatório para
o exercício da docência dessa disciplina o cumprimento de carga
horária mínima de 120 horas de curso de capacitação em ensino
religioso, a ser ministrado pela Secretaria de Estado de Educação por
meio de seus órgãos.

Cumpre, inicialmente, destacar que a Constituição Federal, em seu
art. 210, § 1o, estabelece que o ensino religioso, de matrícula
facultativa, constitui disciplina a ser ministrada nos horários normais
das escolas públicas de ensino fundamental.

No que toca à competência legislativa para disciplinar a matéria
informamos que, nos termos dos arts. 22, inciso XXIV, e 24, inciso IX,
da Constituição Federal, compete privativamente à União editar
normas sobre as diretrizes e bases da educação nacional e à União,
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
educação, cultura, ensino e desporto. Assim, o Estado tem
competência suplementar para disciplinar a matéria.

No uso de sua competência constitucional, a União editou a Lei
Federal no 9.394, de 20/12/96, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que prevê, em seu art. 33, que o ensino religioso,
de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do
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cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

Os §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo estabelecem, ainda, que os
sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição
dos conteúdos da disciplina, estabelecerão as normas para a
habilitação e admissão dos professores e ouvirão entidade civil,
constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição
dos conteúdos do ensino religioso.

Visando a regulamentar a matéria, o legislador estadual editou a Lei
no 15.434, de 5/1/2005, que dispõe sobre o ensino religioso, a ser
ministrado na rede pública estadual, fixando, em seu art. 5o, os
requisitos para o exercício da docência dessa disciplina. Ao
estabelecer tais requisitos, a referida lei cuidou de observar o caráter
laico do Estado, atendo-se a critérios técnicos e profissionais exigíveis
para o exercício da docência do ensino religioso. Já o projeto em
exame, ao pretender que o Estado promova cursos de capacitação
em ensino religioso, a ser ministrado pela Secretaria de Estado de
Educação, incorre em vício insanável de inconstitucionalidade.

A matéria já foi analisada, na legislatura passada, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu que ela não encontra respaldo na
ordem jurídico-constitucional.

Com efeito, o processo de estruturação e definição das atribuições
dos órgãos integrantes da administração pública estadual é matéria
que se insere, por sua natureza, na esfera de iniciativa privativa do
Governador do Estado. Consagrado o princípio da separação dos
Poderes pela Constituição Federal, cabe ao Chefe do Executivo
organizar a estrutura administrativa desse Poder. Nos termos do art.
66, III, “e”, da Constituição Estadual, cabe privativamente ao Chefe do
Executivo a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado,
órgão autônomo e entidade da administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 368/2007.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -
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Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Neider Moreira - Sebastião
Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 387/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Cesar e resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 669/2003, altera dispositivo da
Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 17/3/2007, 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 estabelecer os benefícios de

natureza fiscal concedidos ao setor de produtos têxteis e de calçados,
por meio da Lei nº 14.094, de 7/12/2001, aos calçados utilizados como
equipamentos de segurança, bem como cintos e carteiras.

Embora seja compreensível a necessidade de se conferir tratamento
uniforme no que diz respeito à alíquota incidente sobre os produtos
originários da indústria de calçados mineira, entendemos que a
proposta depara com óbices de natureza constitucional e legal,
conforme veremos mais adiante.

Encontra-se em vigor, recepcionada pela Constituição Federal, a Lei
Complementar nº 24, de 7/1/75, que dispõe sobre os convênios para a
concessão de isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias, cujo art. 1º assim dispõe:

“Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:
I - à redução da base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou

não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
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IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais, ou financeiro-
fiscais, concedidos com base no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta
data”.

Observa-se, pois, que qualquer benefício ou favor de natureza fiscal
deve ser decidido no âmbito do Conselho de Política Fazendária -
Confaz -, órgão que congrega representantes dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos da mencionada lei complementar. Nessa
mesma linha tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
que se observa da decisão a seguir transcrita, que faz alusão a
diversos outros julgados, no mesmo sentido, dessa Corte Federal:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade - ICMS - concessão de
isenção e de outros benefícios fiscais, independentemente de prévia
deliberação dos demais Estados-membros e do Distrito Federal -
limitações constitucionais ao poder do estado-membro em tema de
ICMS (CF, art. 155, § 2º, ‘g’) - norma legal que veicula inadmissível
delegação legislativa externa ao Governador do Estado - precedentes
do STF - medida cautelar deferida em parte. A celebração dos
convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
concessão, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de isenções,
incentivos ou benefícios fiscais em tema de ICMS (...) O pacto
federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir às relações
institucionais entre as comunidades políticas que compõem o Estado
Federal, legitima as restrições de ordem constitucional que afetam o
exercício, pelos Estados-membros e Distrito Federal, de sua
competência normativa em tema de exoneração tributária pertinente
ao ICMS” (Adin nº 1247-9 - Pará, Relator: Ministro Celso de Mello,
Requerente: Procurador-Geral da República, Requeridos: Governador
do Estado do Pará, Assembléia Legislativa do Estado do Pará).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 387/2007.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider



1024

Moreira - Delvito Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 537/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
476/2003, tem por objetivo a instituição, na microrregião de Ubá, do
Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de
Móveis.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo

de desenvolvimento do setor da indústria e do comércio de móveis na
microrregião de Ubá. A proposição almeja, com as medidas que
prevê, direcionar o crescimento socioeconômico daquela região. O
principal instrumento proposto para tanto é a concessão de incentivos
e benefícios fiscais.

A proposição delimita territorialmente a região a ser beneficiada,
bem como os setores produtivos afetados pelas ações propostas.
Receberiam incentivos e benefícios fiscais as empresas industriais e
comerciais instaladas nos Municípios integrantes do referido pólo de
desenvolvimento, as quais venham a expandir suas atividades e as
que neles venham a instalar-se.

Integram o mencionado pólo de desenvolvimento os Municípios de
Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo,
Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco, sendo Ubá o Município
sede do pólo.

Não obstante sua louvável intenção, a proposta afronta dispositivos
constitucionais. Por se tratar de matéria relacionada a planejamento
estadual, a proposição afronta os arts. 153 e 154 da Constituição
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mineira, que estabelecem a iniciativa privativa do Governador do
Estado para inaugurar o processo legislativo nesse caso. Com efeito,
diretrizes, objetivos e metas da administração pública devem estar
previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental, em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Por outro lado, o art. 4.° do projeto prevê a conce ssão de benefícios
fiscais por meio da redução da alíquota de ICMS incidente sobre as
operações realizadas e prazo de carência de dois anos para o início
do pagamento desse tributo.

Observe-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, no
tocante a renúncia de receita, impõe rigorosos limites a serem
observados pelo legislador.

Dispõe o art. 14 da LRF:
“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no ‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício
de que trata o ‘caput’ deste artigo decorrer da condição contida no
inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as
medidas referidas no mencionado inciso.
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§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I,

II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos

respectivos custos de cobrança.”.
Assim, verifica-se que a medida proposta contraria claramente o

disposto na LRF. Deve-se considerar que o art. 6º do projeto pretende
contornar a proibição imposta pela LRF. Entretanto, não é possível
haver uma transferência de responsabilidade para o Poder Executivo
quanto ao cumprimento da LRF na concessão dos benefícios fiscais.
De acordo com o art. 14 desse diploma normativo, é no momento da
concessão do benefício – a edição da lei -, e não depois, que suas
condições devem ser atendidas. Vê-se, portanto, que é quando da
apreciação do projeto instituidor do benefício fiscal que os requisitos
de exeqüibilidade devem ser comprovados.

Observamos, também, que o art. 155, § 2°, incisos V I e XII, da
Constituição da República condiciona à prévia manifestação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - a concessão de
incentivo de natureza tributária relacionado ao ICMS. Nesse sentido,
vale transcrever a posição do Supremo Tribunal Federal manifestada
por ocasião da Adin nº 2.458-MC/AL:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei nº 6.004,
de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
Benefícios Fiscais relativos ao ICMS para o setor sucro-alcooleiro.
Alegada violação ao art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal.
Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito ‘ex tunc’ ”.

Ademais, o art. 5º do projeto autoriza os Municípios situados na
microrregião de Ubá a conceder benefícios fiscais às empresas que
implantarem projetos industriais em seus territórios. Vê-se que a
norma, além de inócua, uma vez que os Municípios já têm essa
prerrogativa, afronta claramente o princípio federativo. Afinal, tal como
os Estados membros e a União, os Municípios são entes federados
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autônomos, dotados de capacidade financeira e tributária. Assim, a
um ente federado é vedado invadir a autonomia de outro, até mesmo
no que se refere à sua capacidade de instituir e cobrar tributos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 537/2007.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 582/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento do
Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Inicialmente, cabe-nos esclarecer que a proposição em epígrafe tem

conteúdo idêntico ao do Projeto de Lei nº 379/2003, que, na
legislatura passada, na Comissão de Constituição e Justiça, foi
considerado antijurídico, ilegal e inconstitucional. Por concordar com
esse posicionamento, reproduzimos, a seguir, os argumentos jurídicos
emitidos naquela oportunidade.

“O projeto de lei em análise visa à criação, na microrregião de
Turmalina, do Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do
Comércio de Móveis, integrado pelos Municípios de Minas Novas,
Chapada do Norte, Capelinha, Itamarandiba, Carbonita, Leme do
Prado, Veredinha e Turmalina.

Para estimular o desenvolvimento econômico e social da região, a
proposição prevê para empresas industriais e comerciais que ali
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venham a se instalar e para as que já se encontram em
funcionamento e queiram expandir sua capacidade produtiva
incentivos e benefícios fiscais, tais como execução, pelo poder
público, de obras de infra-estrutura, elaboração de projetos, abertura
de linhas de crédito com condições especiais, redução da carga
tributária do ICMS para até 12% de alíquota nas operações internas e
concessão de período de carência de dois anos para o recolhimento
desse tributo.

Estabelece, ainda, que os benefícios tributários somente serão
concedidos mediante o cumprimento das exigências do art. 14 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Ao propor tais medidas, o projeto contraria a ordem jurídico-
constitucional vigente. Com efeito, invade a seara privativa do
Executivo, consubstanciada nos arts. 153 e 154 da Constituição
mineira, que conferem ao Governador do Estado a prerrogativa de
desencadear o processo legislativo nas matérias relacionadas a
planejamento e orçamento, uma vez que diretrizes, objetivos e metas
da administração pública devem estar previstos no Plano Plurianual
de Ação Governamental, o qual deve estar em consonância com o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Por outro lado, o projeto
viola, também, o art. 161, I, da Constituição Estadual, segundo o qual
não se pode iniciar programa ou projeto não incluído na Lei
Orçamentária Anual.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 16, estabelece
que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarretem aumento da despesa devem estar
acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deve entrar em vigor e nos dois exercícios
subseqüentes. Determina, também, que a despesa pretendida seja
objeto de dotação específica e suficiente ou abrangida por crédito
genérico, com previsão na Lei Orçamentária Anual, de maneira a não
ultrapassar os limites estabelecidos para o exercício. Estabelece,
outrossim, que iniciativas dessa natureza deverão estar em
conformidade com as diretrizes, os objetivos, as prioridades e as
metas previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
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Orçamentárias.
No caso de despesas obrigatórias de caráter continuado, a Lei de

Responsabilidade Fiscal impõe, ainda, a comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afete as metas de resultados
fiscais previstas em seu anexo (§ 1º do art. 4º), devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento
permanente da receita ou pela redução permanente da despesa.

Quanto à redução da alíquota do ICMS e a concessão de dois anos
de carência para o início do pagamento desse tributo, essa medida,
além de não estar respaldada nas exigências estabelecidas no art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal, afronta a Constituição Federal,
notadamente o art. 155, § 2º, XII, “g”. A proposição esbarra em
vedações jurídicas que seu art. 6° não pode elidir.  Não é possível uma
transferência de responsabilidade para o Poder Executivo quanto ao
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal na concessão dos
benefícios fiscais pretendidos.

O instrumento de outorga do benefício fiscal é a lei. Ora, conforme o
referido art. 14, é no momento da concessão do benefício - a edição
da lei, e não depois dela - que suas condições devem estar satisfeitas.
Vê-se, portanto, que é na apreciação do projeto instituidor do
benefício fiscal que os requisitos de exeqüibilidade devem ser
provados.

Atendendo a diligência requerida por esta relatoria, o Poder
Executivo encaminhou informações parciais acerca do impacto da
proposta sobre a gestão fiscal do Estado, as quais concluem pela
repercussão negativa da medida sobre as contas públicas mineiras. O
estudo encaminhado a esta Casa pelo Secretário de Estado da
Fazenda, mediante o ofício Sef.Gab.Sec. nº 1.390/2003, contém
estimativa de perda de arrecadação estadual, por ano, com a
aprovação deste projeto. Projeta, ainda, os efeitos do postergamento
do pagamento do ICMS. Cumpre salientar que o relatório
governamental considera apenas pequenas e microempresas em sua
análise. É ressaltado também, no referido documento, que ‘a
postergação de dois anos do pagamento do ICMS dificultará o
controle fiscal sobre os contribuintes, ou seja, práticas de evasão
fiscal poderão não ser identificadas, devido à falta de
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acompanhamento sobre a obrigação tributária periódica principal.
Além disso, o crédito tributário poderá perder o atual benefício de
ordem em concurso de credores, caso o contribuinte entre em
situação de inadimplência’. Comprometer-se-ia, com a aprovação da
matéria, o princípio da eficiência, que é o alicerce axiológico da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ressalte-se que a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico também se posicionou da mesma
maneira, realçando a inadequação da medida proposta sob o
argumento da existência de outros mecanismos de fomento e
tratamento fiscal diferenciado que poderiam ser utilizados para se
concretizar a finalidade do projeto de lei em epígrafe.

Perceba-se, ainda, que o inciso III do art. 4° e o art. 5° do projeto
enfocado não se conformam ao direito, já que pretendem conferir ao
Estado membro a prerrogativa de interferir nos negócios da União e
dos Municípios”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 582/2007.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Delvito
Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 734/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.204/2005, a requerimento do Deputado André
Quintão, visa a instituir o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no
Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188,
do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Conforme decisão proferida em 16/5/07, a Presidência desta Casa
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determinou a anexação do Projeto de Lei nº 840/2007, do Deputado
Eros Biondini, por guardar semelhança com a proposição que
passamos a analisar.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 734/2007 visa a instituir o Certificado-Inclusão e

o Selo-Inclusão no Estado, a ser concedido à pessoa física ou jurídica
que adaptar suas edificações e treinar seus funcionários, eliminando
as barreiras arquitetônicas e sociais, a fim de garantir o acesso às
pessoas com deficiência física e idosas.

Com relação à possibilidade de legislação sobre a criação de selo
ou certificado, é importante esclarecer que a matéria pertence ao
campo de competência legislativa do Estado, pois não se inclui entre
as relacionadas pela Constituição da República como privativas da
União ou do Município.

Com relação à deflagração do processo legislativo, também não há
óbice, pois a proposta em tela não se encaixa entre os temas de
iniciativa reservada à Mesa da Assembléia, ao Governador do Estado
nem aos titulares do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do
Tribunal de Contas.

Ressalte-se que o inciso XVII do art. 90 da Constituição do Estado
determina que compete privativamente ao Chefe do Executivo
estadual conferir condecoração e distinção honoríficas, o que não
significa que somente ele pode instituí-las.

Passemos agora à natureza da condecoração que se pretende
instituir.

A preocupação com as pessoas que apresentam restrições de
ordem neuropsíquica ou física que causem dificuldade para o
exercício de ocupação habitual, para a interação social ou para a
independência econômica perpassa todo o texto da Constituição da
República.

No inciso II do art. 23, os cuidados da saúde e assistência pública,
da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência é
arrolada como competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. A normalização da proteção e a integração
social dessas pessoas é, segundo o inciso XIV do art. 24,
competência concorrente entre os entes federativos
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Especificamente sobre o tema em tela, o inciso II do art. 227 prevê a
criação de programas de prevenção e atendimento especializado para
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso
aos bens e aos serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos.

Ainda, o § 2º do art. 227 determina que a lei disporá 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.

Entre as várias normas de caráter nacional, destaca-se a Lei Federal
nº 10.098, de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida (idosos, gestantes ou obesos),
especialmente, da acessibilidade aos edifícios públicos ou de uso
coletivo, aos edifícios de uso privado, aos veículos de transporte
coletivo e aos sistemas de comunicação e sinalização.

Na Constituição do Estado, diversos artigos demonstram igual
preocupação do constituinte com respeito ao bem-estar, à dignidade e
à integração social dos portadores de deficiência ou idosos. O art. 224
fixa como dever do Estado assegurar a facilitação do acesso a bens e
serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de
obstáculos arquitetônicos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 8.193, de 1982, que dispõe
sobre o apoio e a assistência às pessoas deficientes, estabelece, no
art. 1º, como um dos objetivos dessa política a garantia de acesso a
edifícios e logradouro públicos, o que compreende a eliminação de
barreiras arquitetônicas, colocação de rampas com corrimão para
circulação de cadeiras de rodas e reserva de vagas em
estacionamento, conforme definição contida no art. 2º da Lei nº
14.367.

Ainda, a Lei nº 10.820, de 1992, dispõe sobre a obrigatoriedade de
se fazerem adaptações nos coletivos intermunicipais visando a facilitar
o acesso e a permanência de portadores de deficiência física; e a Lei
nº 13.799, de 2000, dispõe sobre a política estadual dos direitos da
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pessoa portadora de deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a concessão de certificado e de
selo tem o mesmo propósito: atestar que determinado produto ou
serviço atendem a padrões de qualidade previamente fixados.

No caso em exame, concede-se o certificado a instituições que
cumprem a lei, uma vez que adaptar os espaços de circulação de
prédios públicos e privados às necessidades dos deficientes físicos é
exigência legal, e não ato de benevolência nem mera atitude cívica.

O jurista Sílvio Venosa define a lei como a “regra geral de direito,
abstrata e permanente, dotada de sanção expressa pela vontade de
autoridade competente, de cunho obrigatório e forma escrita”. Assim,
a obrigatoriedade da lei é uma de suas características mais
relevantes, pois o reconhecimento da ausência de sua força seria a
própria desmoralização da norma legal perante a sociedade e o
próprio Estado. Em decorrência disso, não cabe o reconhecimento do
Estado aos cidadãos ou às pessoas jurídicas que cumpram o
determinado por lei; entretanto, observe-se que o art. 213 da
Constituição do Estado tem a finalidade de incentivar, por meio de
concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, empresas
brasileiras de capital nacional, com sede e administração no Estado,
que concorram para a viabilização da autonomia tecnológica nacional,
especialmente, as do setor privado que promovam pesquisa
tecnológica e desenvolvimento experimental no âmbito da medicina
preventiva e da medicina terapêutica, publiquem e divulguem seus
resultados e produzam equipamentos especializados destinados ao
uso de portador de deficiência.

Melhor seria se fossem homenageadas, por meio de certificado, as
pessoas físicas ou jurídicas que colaborassem para o
desenvolvimento dessas pesquisas, no intuito de reconhecer a
importância e incentivar o esforço pelo aperfeiçoamento ou pela
invenção de equipamentos para o bem-estar dos portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse sentido, apresentamos
o Substitutivo nº 1, redigido no final deste parecer.

Por fim, cabe esclarecer que o Projeto de Lei nº 840/2007, anexado
à proposição em tela, institui o Certificado de Sociedade Inclusiva no
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Estado, e, como possui idêntico objetivo, a ele se aplicam as
considerações anteriores.

Conclusão
Pelas considerações apresentadas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº
734/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Certificado Inclusão Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Certificado Inclusão Social , a ser

concedido, anualmente, à pessoa física ou jurídica que colabore para
a viabilização da autonomia tecnológica nacional, especialmente no
campo de pesquisa tecnológica e desenvolvimento experimental da
medicina preventiva e da medicina terapêutica, publique e divulgue
seus resultados e produza equipamentos especializados destinados
ao uso de portador de deficiência ou de mobilidade reduzida.

§ 1º - O certificado de que trata esta lei será concedido pelo
Governador do Estado, na presença do Presidente do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e
do Conselho Estadual do Idoso.

§ 2º - Decreto fixará a relação dos agraciados e a data da concessão
do certificado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 826/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 826/2007
“dispõe sobre o passe livre de testemunhas judiciais em ônibus
intermunicipais que circulam por rodovias do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.



1035

188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

Nos termos do projeto em exame, os cidadãos residentes fora da
sede da comarca em que sejam intimados para depor em ação judicial
terão passe livre de ida e volta nos ônibus comerciais que circulem em
rodovias estaduais.

A proposição determina, ainda, que deverá constar no mandado de
intimação a seguinte expressão: “Testemunha judicial beneficiada com
passe livre em ônibus intermunicipais”.

Cumpre dizer que qualquer cidadão, uma vez intimado a depor em
juízo, deve comparecer perante a Justiça, sob pena de incorrer no
crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal. A
compulsoriedade da medida decorre do fato de que as testemunhas
arroladas em um processo judicial revestem-se de fundamental
importância para auxiliar o Juiz a formar sua convicção em relação à
lide. Com isso, conforme consta na justificação que acompanha o
projeto, promove-se “a celeridade processual, o bom julgamento e a
efetiva prestação jurisdicional”.

A despeito de prever uma medida louvável, qual seja a de assegurar
à testemunha judicial a gratuidade de seu deslocamento para depor, o
projeto apresenta inúmeros vícios, analisado sob a ótica jurídico-
constitucional. Um deles está contido no art. 2º, segundo o qual “o
Poder Judiciário fará constar no mandado de intimação a seguinte
expressão: ‘Testemunha judicial beneficiada com passe livre em
ônibus intermunicipais’”. Aqui importa dizer que o Legislativo não está
habilitado a estabelecer normas de natureza processual, por se tratar
de matéria de competência legislativa privativa da União, nos
expressos termos do art. 22, I, da Constituição da República.

Também o art. 3º do projeto incorre em vício de
inconstitucionalidade. Segundo tal dispositivo, “fica o Poder Executivo
autorizado a celebrar convênios com a União, os Municípios e as
entidades públicas e privadas para o cumprimento do disposto nesta
lei”. Neste passo, cumpre dizer que o Executivo prescinde de
autorização legislativa para firmar convênios, pois se trata de atividade
inerente à função administrativa, sujeita, portanto, ao juízo
discricionário daquele Poder. Tanto é assim que o inciso XXV do art.
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62 da Carta mineira, que estabelecia como prerrogativa do Poder
Legislativo autorizar a celebração de convênios pelo Governo do
Estado, foi declarado inconstitucional pelo STF em 7/8/97, por meio da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165.

Por fim, há outro vício que atinge o cerne da proposta, qual seja o
fato de que, uma vez instituída a medida legislativa nele prevista,
haveria uma indevida alteração no equilíbrio econômico-financeiro do
contrato firmado entre o poder concedente e o particular delegatário.
De fato, a instituição do passe livre para as testemunhas judiciais
acarretaria uma redução na margem de lucro do prestador do serviço,
margem de lucro essa já estimada por ocasião da elaboração da
planilha de custos da empresa. Assim, ou o delegatário do serviço de
transporte coletivo arca com esse prejuízo ou evita a redução da
margem de lucro mediante o reajuste das tarifas cobradas, o que, em
última análise, representa uma quebra do que foi inicialmente
pactuado entre o poder concedente e o concessionário. Dessa
perspectiva de análise, o contrato não poderia ser alterado por meio
de lei superveniente, que implicaria o rompimento do equilíbrio
econômico-financeiro originalmente firmado por ocasião da celebração
contratual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 826/2007.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 973/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, dos Deputados Fábio Avelar e Adalclever
Lopes, “institui diretrizes para a medição individualizada do consumo
de água nas edificações prediais verticais ou condominiais,
residenciais, comerciais e de uso misto”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto
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no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposta em análise pretende trazer para o mundo jurídico uma
histórica reivindicação dos consumidores dos serviços prestados por
departamentos ou concessionárias do fornecimento de água tratada
no Estado. Trata-se de uma profunda alteração no sistema de
cobrança pelo consumo de água nos condomínios verticais,
residenciais e comerciais, proporcionando a cada condômino a
perspectiva do pagamento individualizado da água por ele realmente
consumida.

Conforme consta na vasta justificação do projeto, a adoção das
medidas propostas tornará viável o controle, a economia e a utilização
adequada e responsável desse recurso, que é essencial à vida.
Segundo as apurações efetivadas pelos autores da proposição, a
implementação do novo sistema de medição poderá reduzir até 40%
no valor da conta: o usuário se sentirá motivado a reduzir o consumo,
uma vez que arcará sozinho com o custo do desperdício.

A proposta está em plena consonância com as normas de proteção
ao consumidor, sendo certo que a Lei nº 8.078, de 11/9/90, coloca
como princípio básico das relações consumeristas a proteção aos
interesses econômicos do consumidor e a harmonização dos
interesses de todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo.

Não é demais lembrar que a Constituição da República insere entre
os direitos fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o
Estado promoverá a defesa do consumidor, exatamente conforme
ocorre com a proposta em análise. O art. 24 do mesmo diploma
constitucional insere as questões relativas à produção e ao consumo
entre aquelas cuja competência para legislar é concorrente à União,
aos Estados e ao Distrito Federal. Inexistindo norma federal sobre a
matéria, conforme efetivamente ocorre, remanesce aos Estados a
competência residual, que é assegurada pelo disposto no art. 24, § 3º,
da Constituição Federal. Não existe, por outro lado, nenhuma vedação
a que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos ser pertinente a formulação do Substitutivo nº 1, que
passa a fazer parte deste parecer, com o propósito de melhor adequar
tecnicamente a proposição e eliminar, ao mesmo tempo, alguns
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preceitos que invadem a seara de competência legislativa da União.
Com efeito, a obrigatoriedade da instalação de hidrômetros na área

comum ou mesmo o modo de pagamento do consumo das unidades
condominais são matérias afetas à legislação civil, que refoge à
competência desta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 973/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo

de água nas edificações prediais verticais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O prestador do serviço público de abastec imento de água

fará a medição individualizada do consumo nas edificações prediais
verticais residenciais, comerciais ou de uso misto, mediante
requerimento do síndico ou responsável, observado o disposto nesta
lei.

Art. 2° - A adaptação das instalações para a mediçã o individualizada
será de responsabilidade do requerente e obedecerá aos padrões e
critérios técnicos definidos pelo prestador do serviço.

Art. 3° - A instalação de hidrômetros individuais n ão dispensa a
medição do consumo global para a apuração do consumo da área
comum da edificação predial.

Parágrafo único - Considera-se consumo da área comum a
diferença entre o consumo global de água aferido por hidrômetro
instalado no ramal de entrada da edificação e a soma do consumo das
unidades autônomas, para o mesmo período.

Art. 4° - O hidrômetro individual será instalado em  local de fácil
acesso para leitura, manutenção e conservação.

Art. 5° - A manutenção e a conservação das instalaç ões para a
medição individualizada são de responsabilidade do requerente,
competindo ao prestador do serviço a manutenção e a conservação
dos hidrômetros bem como os procedimentos de leitura e cobrança
pelos serviços prestados.

Art. 6° - Fica garantido o livre acesso do prestado r do serviço aos
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hidrômetros para a realização dos procedimentos rotineiros de leitura,
manutenção e conservação.

Art. 7° - As edificações prediais construídas a par tir da data da
publicação desta lei poderão prever, na planta hidráulica, a instalação
de hidrômetro para a aferição do consumo global de água e de um
hidrômetro por unidade autônoma, para aferição do consumo
individual, de acordo com as disposições desta lei.

Art. 8° - O prestador do serviço público de abastec imento de água
promoverá as adequações necessárias em seu regulamento de
serviço no prazo de cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta lei.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.110/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.149/2005,
institui a política estadual de fiscalização do transporte e da
distribuição dos integrantes das atividades da indústria de petróleo,
gás natural e biocombustíveis e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto sob comento visa a instituir a política de fiscalização do

transporte e da distribuição das atividades relacionadas à indústria de
petróleo, gás natural e biocombustíveis. Para tanto, estabelece como
objetivos dessa política estadual a proteção dos interesses dos
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consumidores quanto ao preço, à qualidade e à oferta dos produtos; a
fiscalização, por meio de convênio com a União, das atividades
inerentes à indústria petrolífera; e a aplicação de sanções penais,
administrativas e pecuniárias pertinentes.

A proposição prevê a cassação da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS e do registro na Jucemg do estabelecimento
que adquirir, distribuir, transportar ou revender derivados de petróleo,
gás natural e suas frações recuperáveis, em desconformidade com as
especificações determinadas pelo órgão competente. Ademais, o
projeto estabelece que essa desconformidade será apurada na forma
prevista pelo órgão competente e comprovada mediante laudo
elaborado pela Agência Nacional do Petróleo ou por entidade por ela
credenciada ou conveniada, nos termos dos incisos XV e XVI do art.
8º da Lei Federal nº 9.478, de 1995. Essa lei dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência
Nacional do Petróleo e dá outras providências.

Por força da Lei Federal nº 11.097, de 2005, a referida agência
passou a ser denominada Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP -, entidade autárquica vinculada ao
Ministério de Minas e Energia. Nos termos do art. 8º-A da citada lei, a
finalidade da ANP é promover a regulação, a contratação e a
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do
petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe, entre
outras atribuições, 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 e 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.

Nota-se, pois, que o objetivo da proposição não é legislar sobre
jazidas, minas ou outros recursos minerais, como o petróleo, mas tão-
somente criar mecanismos de fiscalização do transporte e da
distribuição do produto no território mineiro, razão pela qual não há
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que se falar em afronta ao art. 22, XII, da Constituição da República, o
qual prevê a competência privativa da União para legislar sobre o
assunto.

Entretanto, não se pode olvidar que a União detém o monopólio da
pesquisa e da lavra das jazidas de petróleo e gás natural, nos termos
do art. 177, I, da Lei Maior, e que o inciso III do § 2º do citado art. 177
prevê a criação de um órgão regulador por meio de lei. Ora, esse
órgão a que se refere o preceito constitucional é a ANP, autarquia
especial dotada de atribuições para regulamentar e fiscalizar tal
atividade.

Conforme mencionado, a referida agência detém competência legal
para fiscalizar diretamente o transporte de combustíveis em todo
território nacional, embora possa celebrar convênio com outros órgãos
das entidades federadas para a efetivação desse controle. Como se
vê, a norma federal faculta à ANP firmar ajustes, sob a modalidade de
convênios, com outros órgãos ou entidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios para fiscalizar o abastecimento de
combustíveis. Caso a mencionada agência opte pela celebração de
convênio, este instrumento é que deverá estabelecer as condições em
que o controle do transporte de combustíveis será exercido no
território mineiro, não havendo razão nem fundamento constitucional
para que o Estado elabore lei dispondo sobre o tema. Isso porque a
competência para regular e fiscalizar tal atividade enquadra-se no
domínio da União, e é exatamente para exercer esse papel que foi
instituída a Agência Nacional de Petróleo – ANP –, que poderá fazê-lo
diretamente ou por meio de convênio com outras entidades.

Não obstante a inconstitucionalidade material que macula o projeto,
o que já é motivo bastante para inviabilizar sua tramitação, se a ANP
decide realizar diretamente esse controle, qual seria o efeito prático da
lei estadual? Nesse caso, estar-se-ia diante de norma vigente e
integrante do sistema normativo mineiro, porém desprovida de eficácia
ou efeitos jurídicos, além de constituir um diploma normativo inócuo.

Entendemos a louvável preocupação do autor do projeto em proibir
a comercialização de combustíveis adulterados em Minas Gerais,
prática nitidamente ilegal e que lesa os direitos dos consumidores.
Todavia, a matéria encontra óbices insanáveis de constitucionalidade
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por invadir a esfera da União para a disciplina do assunto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.110/2007.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.123/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Délio Malheiros, proíbe o
transporte de produtos perigosos nos meios de transporte públicos do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, 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 proposição em análise pretende proibir a condução de explosivos,

gases, líquidos inflamáveis, substâncias tóxicas, entre outras, no
transporte público do Estado.

Em que pese à relevância da proposta, a matéria já se encontra
disciplinada legalmente, não trazendo, pois, nenhuma inovação ao
mundo jurídico.

O Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciado na Lei nº 9.503, de
23/9/97, impõe aos usuários das vias terrestres a abstenção de todo
ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de
veículos, pessoas ou animais ou, ainda, causar danos a propriedades
públicas ou privadas.

O mesmo diploma legal dispõe, em seu art. 109, que o transporte de
carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode
ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo Contran.

Especificamente quanto aos veículos de transporte de passageiros,
o Contran editou a Resolução nº 26, em 21/5/98, que veda o
transporte de produtos considerados perigosos, conforme a legislação
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específica, bem como daqueles que, por sua forma ou natureza,
comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou de
terceiros.

Deve ser ressaltado, ainda, que os diversos regulamentos do
transporte coletivo de passageiros, nos âmbitos federal, estadual e
municipais, fazem referência à proibição de que trata a proposição em
análise, com o objetivo de conferir segurança aos usuários do serviço.

Não é demais lembrar que o Código Penal Brasileiro, ao dispor
sobre os crimes contra a segurança dos meios de comunicação,
transporte e outros serviços, reputa criminosa a conduta do agente
que expõe a perigo o transporte público, conforme se verifica das
disposições constantes nos arts. 260 a 264 daquele diploma legal.

Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de tramitação do projeto
nos moldes propostos, nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalide e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.123/2007.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Gilberto Abramo.

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2007
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ATAS
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 59/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 1.276/2007), do Governador do Estado
- Ofício nº 7/2007 (informando ausência do País do Vice-Governador),
do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.277 a 1.286/2007
- Projetos de Resolução nºs 1.287 e 1.288/2007 - Projeto de Lei nº
1.289/2007 - Requerimentos nºs 717 a 735/2007 - Requerimentos das
Comissões de Transporte (3), de Direitos Humanos e de Meio
Ambiente e dos Deputados Dimas Fabiano, Fábio Avelar, Sebastião
Costa e outros e Doutor Viana - Proposições não Recebidas:
Requerimentos do Deputado Jayro Lessa e da Deputada Maria Lúcia
Mendonça - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Direitos Humanos, de Política Agropecuária, de Educação, de Saúde,
de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira e de Turismo, da
representação partidária do PSB e dos Deputados Leonardo Moreira,
Tiago Ulisses, Dimas Fabiano, Luiz Humberto Carneiro e Jayro Lessa
(2) - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada
Gláucia Brandão e dos Deputados Domingos Sávio, Getúlio Neiva e
Vanderlei Miranda - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 28/2007
- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos do Deputados Dimas Fabiano e
Sebastião Costa e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos das Comissões de Transporte (3), de Direitos
Humanos e de Meio Ambiente e dos Deputados Fábio Avelar e Doutor
Viana; aprovação - Questão de ordem - Discussão e Votação de
Indicações: Indicação nº 2/2007; encerramento da discussão;
inexistência de quórum para votação - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa -
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Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - 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 - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - 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 - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 59/2007

Belo Horizonte, 14 de junho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá à Escola
Estadual de Machados, no Município de Perdões, a denominação de
Escola Estadual Joaquim Camilo Mendes.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Joaquim Camilo Mendes, um dos responsáveis pela construção da
Escola, conforme justificativa anexa da Secretária de Estado de
Educação.

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

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

denominação da Escola Estadual de Machados, de ensino
fundamental, situada no Povoado de Machados, no Município de
Perdões, para Escola Estadual Joaquim Camilo Mendes, de ensino
fundamental.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Machados que, em reunião
realizada no dia 12/03/07, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Joaquim
Camilo Mendes para denominação da referida unidade de ensino.

Joaquim Camilo Mendes destacou-se no Povoado de Machados por
preocupar-se com a educação. Foi responsável, junto a outros
moradores e fazendeiros da região, pela aquisição do terreno para
construção da referida escola.

A Escola Estadual de Machados foi construída e inaugurada em 18
de março de 1956, permitindo o acesso à educação a todos os
moradores daquela localidade.

O homenageado nasceu no dia 01/04/1897 e faleceu no dia
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01/04/1985.
Cumpre registrar que, no Município de Perdões, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de junho de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Chefe de Gabinete de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.276/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Joaquim Camilo Mendes à

Escola Estadual de Machados, no Município de Perdões.
Art. 1º - A Escola Estadual localizada no Povoado de Machados,

Município de Perdões, passa a denominar-se “Escola Estadual
Joaquim Camilo Mendes”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 7/2007

Do Sr. Governador do Estado, informando que o Vice-Governador
do Estado estará ausente do País de 23 a 28/6/2007, para participar
da conferência e exposição anual da American Water Works
Association - AWWA -, a convite do Cônsul-Geral do Canadá no
Brasil.

OFÍCIOS
Do Sr. Rômulo Gouveia, Deputado Federal, comunicando que, a seu

requerimento, foi inserida nos anais da Câmara dos Deputados a
Carta de Porto Alegre, documento resultante da XI Conferência da
Unale.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
encaminhando informações relativas ao Requerimento nº 443/2007,
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do Deputado Célio Moreira.
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando

o Relatório de Avaliação dos Programas do PPAG para o exercício de
2006. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, encaminhando
notas técnicas em atenção a pedidos de diligência da Comissão de
Justiça referentes aos Projetos de Lei nºs 371 e 198/2007. (- Anexem-
se o ofício e as notas técnicas aos respectivos projetos.)

Do Sr. Alberto Betão Pereira Justino, Presidente da Câmara
Municipal de Mauá (SP), encaminhando cópia de moção aprovada por
essa Casa, a partir de proposta do Vereador Manoel Lopes, na qual
se formula apelo ao Presidente da República com vistas a que se
encontre uma solução definitiva para a questão das casas de bingo. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 272/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 272/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 39, 52, 80,
198 e 371/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se o ofício e os pareceres aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 223/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, comunicando que o Ten.-Cel. PM Cícero
Nunes Moreira irá representar o Cel. PM Renato Vieira de Souza na
reunião da Comissão de Segurança Pública, em 20/6/2007. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Coordenador da
Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 6.822/2006, da Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos
Chineses.

Do Sr. Ronald Jardim Andrade, da Associação Alphaville Lagoa dos
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Ingleses, manifestando repúdio à aprovação do Projeto de Lei nº
124/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que propõe a diminuição de
cerca de 6% da área do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça para
a criação do loteamento “Solar do Barreiro”. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 124/2007.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.277/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Barreirinho - CDC - na localidade de Barreirinho, com
sede no Município de Monte Azul.

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

Desenvolvimento Comunitário de Barreirinho - CDC -, na localidade de
Barreirinho, com sede no Município de Monte Azul.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Barreirinho - CDC - é uma entidade sem fins lucrativos, localizada em
Barreirinho, no Município de Monte Azul.

Seu objetivo maior é o desenvolvimento de projetos assistenciais de
combate à fome e à pobreza para minorar os efeitos da natureza e da
seca sobre o ser humano na comunidade, a proteção da saúde da
família, da gestante, da criança, do adolescente e do idoso, incluindo
assistência médica e odontológica, a habilitação e reabilitação de
pessoas portadoras de deficiências, a promoção da cultura, da
educação, do esporte, do lazer e dos meios que aumentem o emprego
e a renda das famílias na comunidade, a proteção ao meio ambiente,
o incentivo à agricultura familiar, a reivindicação aos poderes públicos
municipal, estadual e federal de soluções dos problemas de interesse
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da coletividade, a elaboração de projetos específicos e de convênio
destinado a assistência social e à obtenção de equipamentos para
estruturação das atividades da entidade e de seus associados e da
população da área de abrangência dessa entidade.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa entidade
e por apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a sua aprovação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.278/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Assistência à Criança e ao

Adolescente, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Assistência

à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A referida entidade possui como finalidade primordial

promover ações que visem ao desenvolvimento integral da criança e
do adolescente residentes no Município de Contagem. Para dar
suporte a esse trabalho, promove atividades educacionais, culturais,
esportivas e recreativas; realiza pesquisas, seminários e publicações,
objetivando a troca de informações e a construção de conhecimentos
sobre a infância e a adolescência.

O trabalho da entidade é executado com base nos princípios da
ética e cidadania, pois objetiva garantir a seus assistidos o direito de
crescer e se desenvolver em um ambiente saudável, que lhes
assegure integridade e dignidade.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se pretende outorgar-lhe.
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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 1.279/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Lar Renascer, com sede no

Município de São Gotardo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Lar Renascer,

com sede no Município de São Gotardo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Chico Uejo
Justificação: O Abrigo Lar Renascer está sediado na Av. Paulo

Shimada, 377, na cidade de São Gotardo. É uma entidade civil, sem
fins lucrativos, com duração ilimitada. Está em pleno e regular
funcionamento desde sua fundação, ocorrida em 11/1/2001. Sua
diretoria é composta por membros de reconhecida idoneidade não
remunerados pelas atividades que exercem na entidade.

O Abrigo Lar Renascer tem por finalidade acolher menores
desassistidos, crianças e adolescentes em situação de risco,
assegurando-lhes abrigo, alimentação, saúde, educação, instrução e
formação moral e religiosa; promover ações, atividades, desenvolver
programas visando a conquista gradual da autonomia e plena
cidadania da criança e do adolescente, entre outros objetivos
relacionados em seu estatuto.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.280/2007
Institui a Semana do Bombeiro Militar e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana do Bombeiro Militar, a ser
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comemorada, anualmente, na semana que contenha o dia 26 de
junho.

Art. 2º - Fica instituído o dia 26 de junho como Dia do Bombeiro da
Reserva e Reformado.

Parágrafo único - Na semana que compreende a data instituída por
esta lei, o poder público desenvolverá atividades que enalteçam as
ações e os atos de bravura do bombeiro militar.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A origem do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais remonta aos tempos da construção da nova capital, Belo
Horizonte. Pela Lei nº 557, de 31/8/1911, assinada pelo então
Presidente Júlio Bueno Brandão, o Poder Executivo ficou autorizado a
destinar recursos para organizar a Seção de Bombeiros Profissionais,
aproveitando o pessoal da Guarda Civil.

Em 8/5/1912, Américo Ferreira Lopes, Chefe da Polícia do Estado,
providenciou o cumprimento da Lei nº 557, determinando o
seguimento na mesma data de uma turma de guardas civis para o Rio
de Janeiro, a fim de estagiarem no Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal. Segue-se uma história de bravura, lutas e superações,
sempre buscando ser fiel ao cumprimento de suas finalidades.

Com a Emenda à Constituição nº 39, de 2/6/99, promulgada em
concorrida solenidade realizada na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi atribuida a
competência de coordenar e executar ações de defesa civil, perícias
de incêndio e estabelecimento de normas relativas à segurança contra
incêndios ou qualquer tipo de catástrofe, além de executar as demais
atividades de prevenção e combate a incêndios e busca e salvamento.

Por tais razões, solicito aos nobres pares aprovação a esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.281/2007
Declara de utilidade pública a Associação da Terceira Idade Dr.
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Cláudio Moreira de Almeida, com sede no Município de Água
Comprida.

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

Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida, com sede no Município de
Água Comprida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação da Terceira Idade Dr. Cláudio Moreira de

Almeida, com sede no Município de Água Comprida, é uma entidade
beneficente, sem fins lucrativos, que não concede vantagens a seus
Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes. Aplica integralmente sua renda, recursos e eventuais
resultados operacionais na manutenção e no desenvolvimento dos
objetivos institucionais em território nacional.

A entidade tem como objetivo criar incentivos e alternativas de
atendimento aos idosos de Água Comprida, como centro de
convivência, e promover a integração social do idoso, aumentando
sua participação na comunidade, assim como proporcionar programas
de lazer, esportes e atividades físicas para melhorar a qualidade de
vida dessas pessoas e de desenvolver projetos de assistência à
saúde do idoso, em parceria com os demais órgãos e instituições
públicas e privadas da região.

Pela relevância do seu esforço para o aprimoramento social por
meio da atenção ao idoso e considerando-se a importância da
Associação da Terceira Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida para o
Município de Água Comprida, 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 1.282/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Promoção e

Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Centro Comunitário de
Promoção e Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva,
com sede no Distrito de Vista Alegre, Município de Claro dos Poções.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: O Centro Comunitário de Promoção e Assistência à

Criança Carente Renata Graziele Silva é uma associação civil sem
fins lucrativos que tem por finalidade a realização de estudos sobre
problemas de assistência social, de educação e de promoção
humana, mantendo para esse fim escola doméstica de aprendizagem,
orientação e formação profissional.

Mantém ainda um ambulatório para assistência médico-odontológica
e farmacêutica, bem como programa de alimentação diária para
crianças necessitadas.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.283/2007
Declara de utilidade pública a Associação Habitacional de Ipatinga -

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

Habitacional de Ipatinga - AHI -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Habitacional de Ipatinga - AHI - é uma

sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins
lucrativos, beneficente, que desenvolve importantes trabalhos na área
social objetivando a promoção humana e lutando para a melhoria da
qualidade de vida da população, sobretudo no que diz respeito a
projetos de política habitacional. A documentação apresentada
confirma que sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não
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remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,
atendendo, desta forma, os 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.284/2007
Dá a denominação de Izaltino Batista Dutra ao Posto Fiscal Martins

Soares, localizado na Rodovia BR-262, Trevo de Durandé, Município
de Martins Soares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado de Izaltino Batista Dutra o Posto Fiscal

Martins Soares, localizado na Rodovia BR-262, Trevo de Durandé,
Município de Martins Soares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A denominação a que se refere este projeto é uma

homenagem ao saudoso Sr. Izaltino Batista Dutra. Homem público
dos mais atuantes, ingressou na política em 1958, filiando-se ao PSD.
Vereador por quatro gestões, procurou sempre levar melhorias para o
então Distrito de Martins Soares, como a reforma e ampliação da
escola estadual, o asfaltamento da Avenida João Batista e a
instalação do posto telefônico local, da rede elétrica e do posto de
saúde. Conseguiu ainda autorização para funcionamento da extensão
de séries escolares a partir da 5ª série, em 1976.

Atuou como Agente de Fiscalização em Durandé, Tombos e, por fim,
Martins Soares, onde exerceu a função de Chefe de Fiscalização, até
a desativação do órgão, quando foi então remanejado para a Agência
Fazendária de Manhuaçu, onde permaneceu até aposentar-se.

Por ter sempre exercido suas atribuições com muito zelo, empenho
e competência, nada mais justo que prestar-lhe esta singela
homenagem, dando ao Posto Fiscal Martins Soares o seu nome,
como objetiva este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.285/2007
Dispõe sobre a disponibilização, pelo Poder Executivo, de serviço de

terminal telefônico 0800 e de seu “site” oficial para divulgação da
relação dos medicamentos oferecidos pela Secretaria de Estado de
Saúde, dos endereços de retirada nos Municípios e do estoque de
medicamentos oferecidos por ponto de retirada, com atualização
diária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo disponibilizará serviço de terminal

telefônico 0800 e seu “site” oficial para divulgação da relação dos
medicamentos oferecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, dos
endereços de retirada nos Municípios e do estoque de medicamentos
oferecidos por ponto de retirada, com atualização diária.

Parágrafo único - As informações a serem prestadas à população
deverão ser claras e específicas quanto ao medicamento solicitado e
aos requisitos necessários para sua obtenção.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: Grande parte da população carente que necessita de

remédios oferecidos pela Secretaria de Saúde não sabe da existência
deste benefício. Daí a necessidade de que seja feita uma divulgação
mais ampla, de modo a proporcionar à população um esclarecimento
maior sobre a distribuição dos medicamentos. Este é o objetivo do
projeto que apresentamos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.286/2007
Institui o Diploma Prefeitura Municipal Amiga do Meio Ambiente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Diploma Prefeitura Municipal Amiga do Meio

Ambiente, a ser concedido anualmente à prefeitura que desenvolver
de forma mais significativa projetos e ações que visem melhorar as
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condições do meio ambiente no âmbito de seu território.
Art. 2º - O Diploma a que se refere o art. 1º será entregue ao

Prefeito Municipal pelo Governador do Estado, consoante o disposto
no art. 90, XVII, da Constituição do Estado, em solenidade no Dia
Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).

Art. 3º - A escolha da prefeitura que receberá o Diploma a que se
refere o art. 1º será feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: O meio ambiente é objeto de discussão e preocupação

nos dias de hoje, por parte de entidades governamentais e de toda a
sociedade civil, em nível mundial, devido principalmente à questão do
aquecimento global.

Este projeto visa incentivar os administradores municipais a darem
mais ênfase a essa questão, através do incremento de uma política
séria voltada para a questão ambiental, desde a fiscalização até a
tomada de medidas que visem preservar o meio ambiente,
principalmente nos Municípios localizados em áreas de maior risco de
degradação ambiental, como os ribeirinhos, os possuidores de
reservas ecológicas e aqueles em que se desenvolvam atividades
econômicas extrativistas e industriais, entre outras.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.287/2007
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta em
favor de Christiana Lemos Turza Ferreira, situada no lugar
denominado Fazenda Cabeceira do Brejo, Município de Montezuma,
com área de 157,0642ha (cento e cinqüenta e sete vírgula zero
seiscentos e quarenta e dois hectares).
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Comissão de Política Agropecuária
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.288/2007
- O Projeto de Resolução nº 1.288/2007 foi publicado na edição do

“Diário do Legislativo” de 20.6.2007.
PROJETO DE LEI Nº 1.289/2007

Dispõe sobre o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas
em localidades atendidas por banca examinadora, para realizar
exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em
candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da
Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria, e dá outras
providências.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta lei estabelece normas para o credenciamento de clínica

médica e psicológica em localidades atendidas por banca
examinadora do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-
MG - para a realização de exames de aptidão física e mental e de
avaliação psicológica em candidato à permissão para dirigir veículo
automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à
adição e troca de categoria.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, equivalem-se as seguintes
expressões: “Departamento de Trânsito de Minas Gerais”, “Sistema
Nacional de Trânsito”, “Conselho Nacional de Trânsito”,
“Departamento Nacional de Trânsito”, “Carteira Nacional de
Habilitação” e “Registro Nacional de Condutores Habilitados” às suas
respectivas siglas: Detran-MG, SNT, Contran, Denatran, CNH,
Renach.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS BÁSICOS

Art. 2º - O credenciamento de clínica médica e psicológica é de
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competência do Chefe do Detran-MG, observada a Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, e o disposto nesta lei.

§ 1º - O credenciamento permite que a clínica realize, além das
atividades estabelecidas no art. 1 º, exames de avaliação física e
mental nos candidatos a Diretor-Geral, Diretor de Ensino, Instrutor e
Examinador, integrantes do processo de formação de condutores,
bem como naqueles que venham a concluir cursos especiais de
formação, conforme determinação do Contran, do Denatran e do
Detran-MG, ou outros que o Detran-MG venha a autorizar.

§ 2º - A participação societária da clínica médica e psicológica de
que trata esta lei é privativa, para fins de credenciamento, dos
profissionais de medicina e psicologia.

Art. 3º - Para ser credenciada, a clínica médica e psicológica deve
desenvolver exclusivamente as atividades previstas nesta lei, sendo
vedado localizar-se em ambulatório, hospital ou ser a instalação
conjunta com consultórios de outras especialidades.

Art. 4º - O credenciamento de clínica médica e psicológica tem
natureza intransferível, sendo vedada a instituição de filiais.

§ 1º - O prazo de vigência do credenciamento será de um ano,
renovável sucessivamente por iguais períodos, desde que requerido
pelo credenciado e observadas as exigências desta lei e da legislação
de trânsito em vigor.

§ 2º - A solicitação para renovação do credenciamento deverá ser
protocolada no Detran-MG até trinta dias antes da data do
vencimento, após o que o credenciamento será suspenso até que seja
regularizado.

Art. 5º - O credenciamento de clínica médica e psicológica é
específico para a circunscrição requerida, sendo vedada a
transferência para outras circunscrições.

Parágrafo único - A transferência de local de funcionamento dentro
da mesma circunscrição poderá ser autorizada mediante requerimento
prévio ao Chefe do Detran-MG.

CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA

Seção I
Do Requerimento
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Art. 6º - O requerimento para credenciamento de clínica médica e
psicológica deve ser formalizado pelo sócio responsável pela sua
administração ao Chefe do Detran-MG.

Art. 7º - O requerimento de credenciamento deve indicar:
I - o local de instalação e os profissionais de medicina, de psicologia

e de administração, inclusive operador do sistema, que integrarão seu
quadro funcional;

II - os responsáveis técnicos das áreas de medicina e de psicologia
com as especializações preconizadas na legislação de trânsito.

§ 1º - O requerimento de credenciamento de clínica médica deverá
estar acompanhado do original ou cópia autenticada da seguinte
documentação:

I - contrato social ou outro ato de constituição da sociedade ou
empresa como previsto em lei;

II - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -;
III - alvará de localização e funcionamento;
IV - prova de propriedade ou posse do imóvel onde será instalada a

clínica;
V - certidões  negativas do Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS - e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS -;
VI - certidão negativa da Justiça Federal referente à clínica e aos

proprietários, de ações criminais, de execuções fiscais e de ações em
que for interessada a União, suas autarquias e fundações;

VII - certidão negativa da Secretaria da Receita Federal relativa à
clínica e aos proprietários;

VIII - certidão negativa da Justiça Estadual de ações criminais, de
execuções fiscais e de ações em que for interessado o Estado, suas
autarquias e fundações, referentes à clínica e aos proprietários;

IX - certidão negativa da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à
clínica e aos proprietários;

X - certidão negativa das Justiças Eleitoral e Militar dos proprietários
da clínica;

XI - certificado de conclusão e aprovação no curso de capacitação
para médico perito examinador responsável - pelo exame de aptidão
física e mental de condutor de veículo automotor, ministrado por
faculdade de Medicina pública ou privada reconhecida pelo Ministério
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da Educação ou por ato do governo do Estado, ou comprovação do
título de especialista em medicina de tráfego, de acordo com as
normas da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de
Medicina;

XII - certificado de conclusão e aprovação no curso de capacitação
para psicólogo responsável pela avaliação psicológica e como
psicólogo perito examinador do trânsito, ministrado por universidade
ou faculdade pública ou privada reconhecida pelo Ministério da
Educação, independentemente do Estado da Federação onde tenha
sido realizado ou por ato do governo do Estado;

XIII - registros atualizados de psicólogo, de médico e da clínica nos
respectivos Conselhos profissionais das classes;

XIV - termo de adesão às normas estabelecidas por esta lei;
XV - comprovante de propriedade, nota fiscal ou contrato de locação

de, no mínimo, um microcomputador, com a configuração prevista no
art. 15 desta lei e seus parágrafos;

XVI - planta baixa do imóvel destinado à clínica, com descrição das
dependências e instalações, em escala 1:100;

XVII - relação e descrição dos aparelhos e equipamentos, conforme
previsto nesta lei;

XVIII - escala de trabalho com a respectiva carga horária de cada
médico e de cada psicólogo do quadro funcional da clínica;

XIX - documento que comprove a propriedade ou locação - entre os
que possam ser locados - de todos os equipamentos exigidos nesta
lei; e

XX - vistoria do imóvel destinado à sede da clínica, realizada pelo
Instituto de Criminalística - IC - ou pela Seção Técnica Regional de
Criminalística - STRC - da Polícia Civil do Estado.

Seção II
Das Instalações

Art. 8º - A clínica médica e psicológica credenciada deverá possuir a
seguinte estrutura mínima, que atenda às exigências do Contran, do
Detran-MG e desta lei:

I - sala de recepção e espera com o necessário e suficiente conforto;
II - sala para teste coletivo, com acomodação confortável, dispondo

de, no mínimo, oito carteiras do tipo escolar;
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III - sala privativa para teste e entrevista individual, com ventilação
satisfatória e sonorização e iluminação adequadas, conforme
exigências dos manuais de teste;

IV - sala de almoxarifado e arquivo, com armários com chaves para
guarda dos testes;

V - sala para exame médico, com dimensões mínimas de 6m por 2m
(seis metros por dois metros) no caso de a acuidade visual ser
verificada por meio de projetor luminoso ou tabela de Snellen, provida
de lavatório para mãos, com ventilação e iluminação adequadas; e

VI - instalações sanitárias distintas para homens e mulheres, em
perfeitas condições de higiene e utilização.

Parágrafo único - As instalações da clínica devem também estar de
acordo com as normas da legislação municipal pertinente.

Art. 9º - Qualquer alteração nas instalações internas da clínica
deverá ser comunicada ao Detran-MG com antecedência mínima de
trinta dias.

Art. 10 - A clínica deverá ser identificada externamente por meio de
placa, conforme modelo e especificações previstas em ato próprio do
Chefe do Detran-MG.

Seção III
Dos Equipamentos

Art. 11 - As salas para realização de exames médicos deverão estar
equipadas com, no mínimo, com o seguinte:

I - divã para exame clínico;
II - cadeira para uso do candidato;
III - cadeira e mesa para o médico;
IV - estetoscópio;
V - esfigmomanômetro calibrado;
VI - martelo de Babinski;
VII - dinamômetro para força manual;
VIII - Código Internacional de Doenças - CID - atualizado;
IX - placas de aferição de profundidade;
X - equipamento de avaliação da acuidade visual (projetor

oftalmológico ou similar);
XI - equipamento de avaliação do ofuscamento e visão noturna;
XII - equipamento de aferição de visão estereoscópia;
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XIII - equipamento de avaliação do campo visual;
XIV - lanterna luminosa com as cores vermelha, verde e amarela;
XV - negatoscópio;
XVI - fita métrica;
XVII - livro de Ishihara;
XVIII - luva para exame médico; e
XIX - coletânea atualizada das regras e procedimentos a observar.
Parágrafo único - Qualquer substituição de equipamento descrito

nos incisos VII a XII deste artigo deverá ser comunicada ao Detran-
MG.

Art. 12 - A avaliação psicológica será realizada com a utilização, no
mínimo, dos seguintes instrumentos técnicos:

I - entrevista, que deverá abranger o histórico familiar, escolar,
profissional e de saúde, bem como outros fatores considerados
relevantes pelo psicólogo perito examinador;

II - bateria de testes de personalidade por meio de testes
psicológicos oficialmente reconhecidos pelo Conselho Federal de
Psicologia;

III - teste psicológico PMK a ser executado em seis folhas originais,
com base em manual atualizado, com a disponibilização de mesas
específicas, anteparos e demais utensílios recomendados no mesmo;

IV - mesas específicas para aplicação do teste miocinético;
V - máscaras para mensuração do PMK - motoristas;
VI - anteparos para aplicação do PMK;
VII - cronômetros;
VIII - bateria de testes de habilidades específicas e complementares

por seus respectivos manuais, referentes à atenção concentrada,
rapidez de raciocínio, tempo de reação e relações espaciais, a serem
realizados em folhas e cadernos originais; e

IX - testes de nível mental e respectivo manual, que deverá ser
realizado em cadernos e folhas originais.

Parágrafo único - Além do material para o teste expressivo, devem
ser disponibilizados pela clínica, como requisito mínimo, os testes
projetivos ou gráficos.

Art. 13 - É de responsabilidade da credenciada, na pessoa de seu
responsável técnico, o arquivamento de todos os exames médicos e
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psicológicos efetuados pelo período de vinte e de cinco anos,
respectivamente, de forma a permitir o acesso dos profissionais do
órgão fiscalizador.

Art. 14 - A credenciada deverá possuir em suas dependências
compêndio atualizado da legislação de trânsito em vigor e os Códigos
de Ética Profissional do Médico e do Psicólogo e Código de Defesa do
Consumidor.

Seção IV
Da Informatização da Clínica

Art. 15 - A clínica credenciada deverá utilizar o sistema
informatizado padrão, estabelecido pelo Detran-MG, para execução,
controle e troca de informações com os seus bancos de dados, para
as seguintes funções:

I - emitir o documento de arrecadação referente ao serviço solicitado
e enviar eletronicamente ao Detran-MG as informações necessárias
ao controle do efetivo pagamento das taxas;

II - cadastrar as informações relativas a cada candidato e enviá-las
eletronicamente ao Detran-MG;

III - informar eletronicamente ao Detran-MG o resultado da
conclusão de cada exame de aptidão física e mental e avaliação
psicológica;

IV - processar e transmitir ao Detran-MG, por meio de processo
digital informatizado, a foto do candidato.

Parágrafo único - Uma vez definido pelo Detran-MG, a clínica deverá
utilizar sistema biométrico para obtenção da imagem da impressão
digital.

Art. 16 - A clínica credenciada deverá possuir os seguintes
equipamentos de informática:

I - microcomputador com alto poder de conectividade, para a
transmissão de dados de forma segura e criptografada, segundo o
máximo nível de segurança disponível no mercado;

II - impressora a laser com memória interna suficiente para a
recepção de impressão de, no mínimo, trinta estações
simultaneamente.

§ 1º - A clínica credenciada é responsável pelo acesso de seus
operadores habilitados ao sistema, devendo manter controle sobre
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eles e comunicar imediatamente à unidade administrativa do Detran-
MG a dispensa ou a substituição do operador.

§ 2º - As despesas decorrentes do acesso aos bancos de dados do
Detran-MG correrão por conta da clínica credenciada.

Seção V
Da Vistoria nas Instalações

Art. 17 - Analisada e aprovada a documentação de que trata o § 2º
do art. 7º, será realizada a vistoria na sede da clínica por comissão
designada pelo Chefe do Detran-MG.

Art. 18 - Aprovada a vistoria de que trata o artigo anterior e
apresentado o comprovante de pagamento dos encargos de
credenciamento, este será deferido pelo Chefe do Detran-MG, na
forma do decreto que regulamenta a matéria.

Art. 19 - Será realizada vistoria na clínica credenciada, sempre que o
Detran-MG julgar necessário, por intermédio de seus servidores ou
representantes designados, os quais terão livre acesso às suas
dependências e arquivos, podendo recolher, mediante recibo, material
e documentos necessários à averiguação de possíveis
irregularidades.

CAPÍTULO IV
DOS EXAMES

Seção I
Da Realização dos Exames

Art. 20 - Os exames de aptidão física e mental e de avaliação
psicológica em candidatos à obtenção da permissão, da adição e da
troca de categoria, quando exigidos, e à renovação da Carteira
Nacional de Habilitação para condução de veículo automotor deverão
observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro, das resoluções
do Contran e das portarias do Denatran e do Detran-MG.

§ 1º - Os exames de que trata o “caput” deste artigo só serão
realizados após abertura do devido processo no sistema
informatizado, no qual serão imediatamente lançados, pela clínica
credenciada, os resultados obtidos nas avaliações de aptidão física e
mental e avaliação psicológica.

§ 2º - Para a abertura do processo do candidato, a clínica
credenciada deverá exigir a apresentação de:
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I - documento de identidade;
II - Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF -;
III - foto recente, obtida por meio digital informatizado;
IV - endereço completo do candidato.
§ 3º - A clínica credenciada que der causa à expedição incorreta de

documento ou a seu extravio ficará responsável pelas despesas
decorrentes da expedição do novo documento.

Art. 21 - O candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação
portador de deficiência física ou patologia de caráter residual ou
progressivo deverá dirigir-se a clínica credenciada, a qual procederá
aos exames de sua competência e encaminhará documentação ao
Detran-MG, se constatada a necessidade de realização de exames
afetos à Junta Médica Especial.

§ 1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo ao condutor de
veículo envolvido em acidente de trânsito e aos casos de reabilitação
e de revisão de exames na hipótese de inaptidão.

§ 2º - Os exames para a reabilitação de condutor infrator e em grau
de revisão deverão ser realizados em conformidade com as
orientações do Detran-MG.

Art. 22 - O candidato ou o condutor portador de deficiência física a
que tenha sido indicada adaptação para o veículo deverão submeter-
se a exame de aptidão física e mental por junta médica especial,
conforme determinação do Detran-MG.

§ 1º - O exame da aptidão física e mental do candidato ou do
condutor portador de deficiência física, em que não haja necessidade
de adaptação veicular, deverá ser realizado em clínica credenciada
conforme qualificação prevista nos incisos XI e XII do § 2º do art. 7º.

§ 2º - Para fins de levantamento da restrição de correção visual no
documento de habilitação, o condutor poderá ser avaliado em clínica
credenciada, devendo ser anexado ao Renach relatório do médico
responsável pela cirurgia corretora, indicando a data da intervenção e
a técnica utilizada.

Art. 23 - Fica vedado à clínica credenciada realizar exames em
candidatos que não cumpram previamente os requisitos para se
habilitar no respectivo processo, ou considerados inaptos em outra
clínica, e em condutores cujo direito de dirigir esteja suspenso.
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Parágrafo único - As restrições previstas na legislação específica
deverão ser avaliadas pelo Detran-MG.

Art. 24 - O candidato ou condutor considerado inapto
temporariamente, segundo a avaliação psicológica, poderá submeter-
se a exames em grau de revisão.

Parágrafo único - O candidato considerado inapto temporariamente,
após o exame em grau de revisão na clínica credenciada, deverá ser
encaminhado ao Detran-MG, com a especificação da causa de
inaptidão contida em envelope lacrado.

Art. 25 - Os resultados dos exames de aptidão física e mental e de
avaliação psicológica serão expressos por meio de laudos
padronizados e de acordo com as normas do Contran, devendo a
cópia e teste ser arquivados pela clínica credenciada para eventuais
requisições ou consultas, em qualquer tempo, por parte da Autoridade
de Trânsito.

§ 1º - O formulário Renach referente à primeira habilitação, exame
para renovação ou registro de Carteira Nacional de Habilitação deverá
ser transmitido ao Detran-MG, por via de sistema informatizado, em
tempo real.

§ 2º - O referido questionário preenchido será arquivado juntamente
com o laudo de que trata o “caput” deste artigo.

§ 3° - O questionário de que trata o § 2º, previsto  na Resolução n°
80, de 1998, do Contran, constitui ato médico, devendo ser entregue
ao candidato para ser respondido, em caráter confidencial, pelo
médico, sem a interferência de terceiros.

§ 4° - O laudo de que trata o “caput” deste artigo deverá ser
arquivado pelo prazo de cinco anos e, no caso de descredenciamento
por qualquer motivo dentro desse prazo, será encaminhado ao
Detran-MG.

§ 5° - É expressamente vedado o acesso ao material psicológico por
profissional que não detenha formação em psicologia.

§ 6° - Durante o prazo estabelecido no § 4º, a auto ridade de trânsito
poderá requisitar a apresentação do laudo de exame para consulta e
demais providências.

Art. 26 - Fica a clínica credenciada obrigada a emitir relatório de
atendimento mensal, que deverá ser encaminhado ao Detran-MG, por
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meio físico ou informatizado, até o décimo dia útil do mês
subseqüente à realização dos exames, nos termos do art. 17 da
Resolução n° 80, de 19 de novembro de 1998, do Cont ran.

Seção II
Do Horário de Atendimento

Art. 27 - A clínica credenciada é obrigada a manter afixado, em local
de destaque na recepção, documento comprobatório do seu
credenciamento e da tabela de preços autorizada pelo Detran-MG,
bem como do horário de atendimento dos profissionais responsáveis
pela realização dos exames e dos responsáveis técnicos.

Art. 28 - A clínica credenciada deverá estabelecer seu horário de
funcionamento de forma compatível com o horário de atendimento do
Detran-MG, observados os critérios adotados pelos respectivos
Conselhos.

Parágrafo único - Aos sábados, é facultativo o funcionamento no
período da manhã.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES

Seção I
Da Tipificação

Art. 29 - A clínica credenciada responderá administrativa, civil e
penalmente pela ação ou pela omissão de seus técnicos e
funcionários que caracterize inobservância das normas de
credenciamento de que trata esta lei.

Parágrafo único - A clínica credenciada ficará sujeita às seguintes
penalidades:

I - advertência;
II - suspensão por até noventa dias;
III - cancelamento do credenciamento;
IV - demais sanções cabíveis, tanto penais quanto cíveis.
Art. 30 - Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade

de advertência:
I - não-atendimento a qualquer pedido de informação, formulado

pelo Detran-MG ou por autoridade de trânsito competente;
II - atendimento de candidato fora do horário que se comprometeu

em cumprir;



1069

III - atraso na apresentação dos resultados de exames de aptidão
física e mental, de avaliação psicológica, do relatório mensal e das
demais comunicações obrigatórias, previstas nesta lei, sem
justificativa acatada pelo Detran-MG;

IV - atraso injustificado na entrega do resultado dos exames
previstos nesta lei;

V - conduta irregular de seus empregados ou tratamento inadequado
em relação aos candidatos ou aos servidores do Detran-MG;

VI - falta e ou atraso na comunicação do resultado da inaptidão;
VII - incorreto cadastro do Renach ou qualquer lançamento

impreciso dos dados essenciais à emissão da Carteira Nacional de
Habilitação;

VIII - emissão de laudos imprecisos, inconclusivos, rasurados ou
ilegíveis, abrangendo inclusive o carimbo autenticador;

IX - ausência do responsável técnico no horário de funcionamento
da clínica.

Art. 31 - Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade
de suspensão:

I - reincidir, no período de doze meses a contar da data da infração,
em conduta cominável com penalidade de advertência,
independentemente do dispositivo violado;

II - deficiência, de qualquer ordem, nas instalações, nos
equipamentos, nos instrumentos ou nos testes previstos nesta lei;

III - realização de quaisquer dos exames em desacordo com as
regras e disposições constantes no Código de Trânsito Brasileiro e em
suas normas complementares e nesta lei, ou ainda decorrentes das
normas emanadas dos respectivos Conselhos Fiscalizadores de
Medicina e de Psicologia;

IV - suspensão, decorrente de penalidade aplicada pelos respectivos
Conselhos Regionais, desde que se registre o trânsito em julgado da
decisão administrativa;

V - prática de infrações previstas nos Códigos de Ética Médica, do
Psicólogo, de Defesa do Consumidor e em normas estabelecidas
nesta lei;

VI - descumprimento das normas de trânsito e de convocações e
atos do Detran-MG;
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VII - emissão de laudos definidos nesta lei como de competência
privativa do Detran-MG;

VIII - procedimentos que propiciem a falsificação de laudos ou
comprometam a segurança ou a qualidade dos exames;

IX - trabalho em conjunto com pessoas não habilitadas ou
profissionais não credenciados ou em situação irregular perante o
Detran-MG;

X - apresentação de laudos incompletos, imprecisos, inconclusivos
ou omissão na conferência da identificação do candidato ou condutor,
por ocasião de exame;

XI - realização de exames em quantitativo incompatível com seu
horário de funcionamento e com o número disponível de profissionais
credenciados;

XII - cobrança de valores relativos a procedimento não autorizado;
XIII - assinatura de exames realizados por outros profissionais;
XIV - inobservância aos horários previstos no “caput” deste artigo e

no parágrafo único do art. 30;
XV - cobrança ou recebimento de valores diversos dos

estabelecidos pelo Detran-MG;
XVI - procedimentos que visem, deliberadamente, a facilitar ou

dificultar a aprovação de candidatos nos exames de aptidão física e
mental e de avaliação psicológica;

XVII - realização de intermediação lucrativa de candidatos nos
exames de que trata esta lei;

XVIII - omissão na comunicação ao Detran-MG sobre o
desligamento de operadores, na forma desta lei.

Art. 32 - Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade
de cassação do credenciamento:

I - reincidência no período de doze meses a contar da data da
infração a que se comine a penalidade de suspensão,
independentemente do dispositivo violado;

II - cessão ou transferência, a qualquer título, do credenciamento;
III - implantação e exercício de atividades ambulatoriais, hospitalares

e de consultórios de qualquer especialidade, públicos ou privados,
ainda que de caráter filantrópico ou subvencionados pelo Poder
Público;
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IV - prática de atos de improbidade perante a administração pública,
a iniciativa privada, a fé pública e os costumes;

V - emissão fraudulenta ou irregular de documentos ou resultados
de exames;

VI - emissão de resultado aprovando candidato portador de
patologia que implique risco à segurança do trânsito;

VII - desrespeito contumaz às regras e disposições constantes no
Código de Trânsito Brasileiro, às normas do Contran, do Detran-MG,
desta lei ou decorrentes das diretrizes emanadas dos Conselhos
Regionais de Medicina e de Psicologia e da legislação pertinente aos
direitos do consumidor;

VIII - falsificação ou adulteração de documentos;
IX - prática de crimes contra a administração pública, quando

praticados por dirigente ou preposto dos credenciados;
X - atraso excessivo ou sistemático no atendimento ao público ou na

transmissão de informações, laudos e documentos ao Detran-MG;
XI - aliciamento de candidatos ou condutores, a qualquer título ou

pretexto, por meio de representantes, corretores, prepostos e
similares ou publicidade em jornais e outros meios de comunicação e
mediante oferecimento de facilidades indevidas ou afirmações
enganosas;

XII - permissão, a qualquer título ou pretexto, para que terceiros,
funcionários ou outros credenciados realizem os exames de sua
exclusiva competência;

XIII - vínculo com centros de formação de condutores,
despachantes, clínicas descredenciadas ou com a Controladoria
Regional de Trânsito - CRT -;

XIV - pagamento ou recebimento de comissão a qualquer título,
valor ou pretexto, de centros de formação de condutores,
despachantes ou terceiros, objetivando o encaminhamento ou
recepção de candidatos à realização dos exames previstos nesta lei;

XV - omissão no atendimento de requisições do Detran-MG e do
Conselho Estadual de Trânsito - Cetran -;

XVI - cassação do registro ou sua suspensão, por prazo superior a
sessenta dias, em decorrência de penalidade aplicada pelos
Conselhos Regionais de Medicina e de Psicologia, desde que se
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confirme o trânsito em julgado da decisão administrativa;
XVII - assinatura de laudos, Renachs ou quaisquer outros

documentos em branco.
Parágrafo único - O atendimento a pessoas portadoras de

deficiência radicadas no interior do Estado, realizado por junta médica
especial instalada em Belo Horizonte, dependerá, para ser feito
localmente, da instalação de juntas congêneres nas várias regiões.

Seção II
Do Processo e da Competência para Aplicação de Penalidade

Art. 33 - A aplicação das penalidades previstas nesta lei é de
competência do Chefe do Detran-MG.

Parágrafo único - Da decisão do Chefe do Detran-MG caberá
recurso ao Chefe da Polícia Civil, na forma em que dispuser o
regulamento da matéria.

Art. 34 - A aplicação das penalidades será precedida de processo
administrativo, assegurados os princípios da ampla defesa e do
contraditório.

§ 1º - Na hipótese de verificação de infrações para as quais são
cominadas as penalidades de suspensão ou de cassação do
credenciamento, a clínica credenciada poderá ter suspensas
preventivamente suas atividades, até o encerramento do processo,
mediante decisão motivada do Chefe do Detran-MG.

§ 2º - A comprovação da inadequação dos serviços prestados na
avaliação psicológica e no exame de aptidão física e mental, sob
qualquer aspecto moral, ético ou legal, acarretará o
descredenciamento da clínica envolvida no fato.

§ 3º - Decorridos cinco anos da cassação do credenciamento,
poderá a clínica requerer novo credenciamento, submetendo-se a
todas as exigências contidas nesta lei.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Art. 35 - Na hipótese de falecimento do proprietário ou sócio de
clínica credenciada, deverá o responsável técnico ou procurador
devidamente credenciado:

I - comunicar o fato à unidade administrativa do Detran-MG;
II - proceder à devida alteração do contrato social, averbando-a na
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg -, no prazo de
trinta dias úteis, podendo o Detran-MG, a seu critério, prorrogar o
referido prazo;

III - atender a todos os requisitos estabelecidos para o seu normal
funcionamento.

Art. 36 - Fica a clínica credenciada autorizada a cobrar pelos
serviços prestados, segundo tabela de preços públicos estipulados em
portaria pelo Chefe do Detran-MG, observados os parâmetros dos
Conselhos Regionais de Medicina e de Psicologia.

Art. 37 - As clínicas credenciadas anteriormente à publicação desta
lei terão o prazo de cento e vinte dias a contar de sua publicação para
se adequarem às normas nela estabelecidas.

Art. 38 - Qualquer pessoa física ou jurídica será parte legítima para
representar perante o Detran-MG contra irregularidades praticadas por
clínica, na pessoa de seus sócios e funcionários técnicos e
administrativos, aí compreendidos os médicos e psicólogos.

Art. 39 - São vedados o registro e utilização de nome comercial ou
de fantasia que enseje confusão ou vinculação com o nome, a sigla, a
abreviatura ou a logomarca do Detran-MG.

Art. 40 - A clínica credenciada recolherá, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao da realização dos exames constantes do relatório de
atendimento mensal, através de Documento de Arrecadação Estadual
- DAE -, disponibilizado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda -
SEF -, na rede mundial de computadores (internet), no endereço
www.fazenda.mg.gov.br, mediante comprovação em relatório
específico, o equivalente a 8% (oito por cento) sobre o valor de cada
exame realizado, a ser encaminhado à unidade administrativa do
Detran-MG.

Art. 41 - O repasse previsto no art. 40 não exclui o recolhimento
anual da Taxa de Segurança Pública, prevista na Tabela “D” da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, referente à renovação anual do
credenciamento e suas posteriores alterações.

Art. 42 - No caso de ausência ou impedimento do responsável
técnico, a clínica deverá comunicar à unidade administrativa do
Detran-MG sua substituição por profissional com a mesma
especialização exigida, na forma desta lei.
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Art. 43 - Fica vedada a participação de servidor público na
composição societária de clínica, em especial, dos que integram o
Centro de Formação de Condutores de Veículos - CFC -, da
Controladoria Regional de Trânsito - CRT.

Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: A realização de exames médico e psicológico para fins

de habilitação para motoristas é essencial para a atividade e, mesmo
assim, sua regulamentação encontra-se defasada em Minas Gerais.
As regras propostas neste projeto de lei procuram adaptar a legislação
de trânsito às questões práticas enfrentadas nas clínicas que
procedem aos exames, de forma a padronizar o procedimento em
todo o Estado.

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

REQUERIMENTOS
Nº 717/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Montes Claros pelo aniversário de sua emancipação.

Nº 718/2007, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com com a comunidade do
Município de Rio Paranaíba pelo aniversário de emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.)

Nº 719/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Adolfo Irineu de
Carvalho, Prefeito Municipal de Iraí de Minas, pela promoção da 22ª
Festa da Soja e Trigo. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 720/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a TV Bandeirantes de Minas
Gerais - Rede Band Minas - pelo transcurso do 70º aniversário de
fundação do Grupo Bandeirantes. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 721/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Companhia Fabril
Mascarenhas pelo transcurso do 120º aniversário de sua fundação. (-
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À Comissão de Turismo.)
Nº 722/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia, Vice-Governador, pelo recebimento da Medalha do Mérito
Militar.

Nº 723/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Deputado Estadual Gustavo Corrêa parabenizando-
o pela posse como Secretário de Esportes. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)

Nº 724/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de apoio à família do menor Sidney
Júnior, desaparecido em 7/6/2007, em Montes Claros, cujo corpo foi
encontrado no dia 11 de junho com sinais de violência sexual.

Nº 725/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Superintendência Regional da Polícia Federal
em Minas Gerais com vistas a averiguar se a empresa que presta
serviços de segurança à Boate Casa Pueblo, em Nova Lima, é
devidamente autorizada para esse trabalho.

Nº 726/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar
com vistas à abertura de procedimento a fim de apurar os fatos
ocorridos no atendimento da vítima Caius Augustus de Campos
Fernandes, em 7/5/2007, em Nova Lima, fazendo constar o
entendimento desta Comissão de que é ilegal a manutenção de um
procedimento apuratório em conjunto com a PMMG, em face da
autonomia do CBMMG.

Nº 727/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Subsecretaria de Administração Penitenciária
com vistas à transferência do preso Marcelo dos Santos, que se
encontra detido na Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira, para a
Penitenciária Regional de Três Corações.

Nº 728/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo
Horizonte e à Subsecretaria de Administração Penitenciária com
vistas à apuração de denúncia de arbitrariedades ocorridas na Casa
do Albergado Presidente João Pessoa.
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Nº 729/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Subsecretaria de Administração Penitenciária
com vistas à apuração de denúncia apresentada a esta Comissão
pela Sra. Elizabeth da Paixão Vieira, irmã do detento Wilson Vieira de
Souza, na qual aponta irregularidades que estariam ocorrendo na
Penitenciária Prof. Jason Albergaria, em São Joaquim de Bicas.

Nº 730/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte cópia das
notas taquigráficas da reunião de 12/6/2007 desta Comissão,
sugerindo que se retomem as negociações com as entidades sindicais
e associações representativas de servidores e empregados públicos
da administração direta e indireta do Município, com vistas a debater a
sistemática do repasse das contribuições sindicais e a
regulamentação do parágrafo único do art. 58 da Lei Orgânica do
Município.

Nº 731/2007, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, em que solicita seja formulado apelo à Polícia Rodoviária
Federal com vistas a que seja assegurado um contingente maior de
policiais rodoviários na MG-442, com o objetivo de melhorar a
fiscalização das condições de transporte de minério e mercadorias
nessa rodovia.

Nº 732/2007, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, em que solicita seja formulado apelo à Polícia Rodoviária
Estadual com vistas a aumentar o contingente de agentes rodoviários
na MG-442, a fim de melhorar a fiscalização das condições de
transporte de minério e de mercadorias nessa rodovia.

Nº 733/2007, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, em que solicita seja formulado apelo ao DNIT com vistas à
elaboração de um estudo de viabilidade para, em conjunto com as
empresas que menciona, firmar instrumento de parceria público-
privada para a reformulação e revitalização de trechos da BR-040,
entre o Município de Congonhas e o trevo da MG-442 e deste até o
Município de Belo Vale.

Nº 734/2007, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, em que solicita seja formulado apelo ao Ministério do
Planejamento e Gestão com vistas à elaboração de um estudo de
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viabilidade para, em conjunto com as empresas que menciona, firmar
instrumento de parceria público-privada para a reformulação e
revitalização de trechos da BR-040, entre o Município de Congonhas e
o trevo da MG-442 e deste até o Município de Belo Vale.

Nº 735/2007, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, em que solicita seja formulado apelo ao Ministério dos
Transportes pedido com vistas à elaboração de um estudo de
viabilidade para, em conjunto com as empresas que menciona, firmar
instrumento de parceria público-privada para a reformulação e
revitalização de trechos da BR-040, entre o Município de Congonhas e
o trevo da MG-442 e deste até o Município de Belo Vale.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte (3), de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e dos
Deputados Dimas Fabiano, Fábio Avelar, Sebastião Costa e outros e
Doutor Viana.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Jayro Lessa em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel - pela posse de sua 29ª
Diretoria, para o biênio 2007/2008.

Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Casa de Caridade de Muriaé - Hospital
São Paulo - pelo transcurso do 80º aniversário de sua fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Política Agropecuária, de Educação, de
Saúde, de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira e de Turismo,
da representação partidária do PSB e dos Deputados Leonardo
Moreira, Tiago Ulisses, Dimas Fabiano, Luiz Humberto Carneiro e
Jayro Lessa (2).

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, na semana atrasada,

utilizamos a tribuna da Assembléia para denunciar um crime hediondo
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ocorrido em Montes Claros, que culminou com a morte de um garoto
de 10 anos. Na ocasião, pedimos todo o rigor e empenho das Polícias
Civil e Militar na elucidação desse crime que chocou toda cidade.
Estou inscrito, mas me parece que não haverá tempo de usar a
tribuna na tarde de hoje. Gostaria de, por questão de dever, nesta
reunião, trazer meus cumprimentos à Polícia Civil e à Polícia Militar de
Montes Claros, que, em um tempo recorde e com um trabalho
exemplar envolvendo Delegados, inspetores, agentes e policiais
militares, desvendaram esse crime e prenderam o assassino. Muitas
vezes usamos a tribuna para denunciar casos iguais a esse, e o fato
de as nossas Polícias Civil e a Militar, de forma bastante eficiente e
ágil - tenho aqui reportagens da imprensa de Montes Claros
mostrando o criminoso -, conseguirem elucidar crimes como esse traz
um alívio muito grande, além de conforto para a população. Várias
vezes nos sentimos inseguros e, quando a polícia mostra sua
eficiência e presença, agindo como fez em Montes Claros, temos que
ressaltar o fato. Então, neste momento, estou cumprimentando a
Polícia Civil de Minas Gerais e, de maneira muito especial, a Polícia
Civil e a Polícia Militar de Montes Claros pela agilidade e eficiência
com que elucidaram esse crime, o que está trazendo muita
tranqüilidade para o povo da cidade. Devemos aqui denunciar, mas
também elogiar e cumprimentar quando fatos como o de Montes
Claros ocorrem. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, na mesma linha,
quero cumprimentar o Deputado Carlos Pimenta, que registrou o fato
em um primeiro momento. Ele está atento ao processo, e também o
acompanhamos, já que, nas Comissões de Segurança Pública e de
Direitos Humanos, estamos apurando desaparecimento de crianças.
Esse caso ocorreu em Montes Claros, onde uma criança de 8 anos foi
violentada sexualmente e assassinada. Portanto, parabéns à Polícia
Civil, parabéns à Polícia Militar e parabéns ao Deputado Carlos
Pimenta, que veio aqui reconhecer o belo trabalho feito pelas duas
corporações, que estão dando exemplos para todo o Estado.
Exemplos como esse nos fazem orgulhar-nos das forças de
segurança pública que temos em Minas. Agradeço a V. Exa. a
paciência e a exceção que abriu neste momento.
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Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Gláucia Brandão.

A Deputada Gláucia Brandão - Sr. Presidente, caros colegas, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
servidores e gestores fazendários, boa-tarde.

O esporte é uma atividade que proporciona o crescimento individual
do ser humano e que promove o seu bem-estar físico, intelectual e
emocional. A prática de esporte, como sabemos, faz com que jovens,
adultos e crianças possam agregar valores de respeito, cooperação,
solidariedade, disciplina e, dessa forma, auxilia o desenvolvimento
pleno do indivíduo. O esporte também é uma forma de inclusão de
pessoas portadoras de necessidades especiais, físicas ou mentais, e
sua prática proporciona uma terapêutica eficiente, com resultados
comprovadamente positivos para os que, de alguma maneira, estão
cerceados da utilização de um órgão ou mesmo de um sentido ou
discernimento.

É com alegria que ocupo a tribuna deste Parlamento hoje para falar
da inauguração do Centro Olímpico do Complexo Esportivo da PUC
Minas, que ocorreu na última segunda-feira, dia 18 de junho. Esse
Centro foi construído por meio de uma parceria que envolveu a PUC
Minas e o Ministério do Esporte, com apoio do governo do Estado, da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e do Comitê Olímpico
Brasileiro. As instalações do Centro Olímpico contam com uma pista
de atletismo de nível internacional e um prédio com laboratórios de
musculação, de biomecânica, de fisiologia do exercício, consultório
médico, enfermaria, lanchonete, sala de aula e estrutura
administrativa. O Centro Olímpico da PUC Minas vem ao encontro da
missão da universidade que, por seu caráter confessional e
filantrópico, dará especial atenção a projetos que trabalhem o esporte
não só na perspectiva do alto rendimento, mas também na
perspectiva comunitária, educacional e do desenvolvimento social.

Esse fato pôde ser constatado na cerimônia de inauguração da pista
de atletismo, que teve a participação de atletas portadores de
deficiência mental, de alunos do ensino médio, de alunos da própria
universidade e de jovens atendidos pelo Espaço Criança Esperança
de Belo Horizonte, um dos projetos sociais realizados pela PUC
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Minas. O Centro Olímpico colocará Belo Horizonte em condições
privilegiadas para a realização de projetos e eventos de atletismo, até
os de nível internacional. Também será um importante espaço de
formação de professores de Educação Física, por meio de cursos de
graduação e pós-graduação que estão sendo implantados pela PUC
Minas nessa área de conhecimento.

Gostaria de parabenizar a PUC Minas por essa brilhante iniciativa,
bem como aos parceiros que possibilitaram a realização dessa obra e
em particular aos profissionais, professores e colaboradores que
deram vida a esse projeto. O esporte é um direito, é um fenômeno
cultural que promove harmonia e ritmo de formas, gestos, excessos e
comedimentos. Preenche nossa vida com elevação e beleza, que
tanta falta nos faz. Vamos promover a prática do esporte em nosso
Estado para contornar a amargura e a rudeza da vida, para dar voz,
forma e encanto à nossa humanidade. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados e todos que nos acompanham nesta Casa do povo
mineiro, e pela TV Assembléia.

Gostaria, nesta tarde, Sr. Presidente, de trazer um breve relato, mas
que nos enche de alegria. Trata-se da visita do Governador Aécio
Neves a Divinópolis na última sexta-feira. Tivemos a oportunidade de
participar de um momento histórico, ao lado dos Deputados Neider
Moreira, Doutor Rinaldo, Antônio Carlos Arantes, em que contamos
com a presença de dezenas de Prefeitos, Vereadores e lideranças do
Centro-Oeste mineiro.

Tivemos o início oficial das obras da primeira parceria público-
privada do Brasil. A primeira que de fato se materializa, levando de
imediato benefícios para uma enorme população, para toda a Minas
Gerais. A MG-050 é a principal rodovia ligando o Centro-Oeste
mineiro à Capital do Estado e também ao Oeste paulista, região de
Ribeirão Preto.

Com pouco mais de 400km de extensão, do trevo da 262 de Juatuba
até São Sebastião do Paraíso - há um trecho de menor movimento
entre Betim e Juatuba - representa o mais importante corredor
comercial de transporte de cargas e passageiros de Minas Gerais.
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Não apenas a minha querida Divinópolis, mas dezenas de Municípios
se beneficiarão da obra, que já se iniciou, entre eles Juatuba, Mateus
Leme, Itaúna, Igaratinga, Carmo do Cajuru, São Sebastião do Oeste,
Pedra do Indaiá, Santo Antônio do Monte, Formiga, Pimenta, Piumhi,
Capitólio, Passos, São Sebastião do Paraíso e Itaú de Minas.

Com habilidade, sabedoria e preparo de grande estadista, o
Governador sempre tem lembrado que esse processo é uma
construção a várias mãos. Esta Casa Legislativa foi acionada pelo
Governador no mandato passado para aprovar o projeto de lei que
permite ao governo de Minas a construção de parcerias com a
iniciativa privada. Essa rodovia, com mais de meio século de vida
como rodovia pavimentada, ao longo desse período recebeu
praticamente apenas um investimento significativo de melhoria, que foi
há mais de 30 anos.

Ela estava se transformando numa área de alto risco para os que ali
trafegam, além de ser um ponto de estrangulamento numa região
importante para toda Minas Gerais. Tivemos comunicado das
representações dos Deputados Paulo Cesar, Antônio Júlio e Tiago
Ulisses, atuantes na região. Irmanados, nós Deputados que
trabalhamos pela região testemunhamos a materialização de um
projeto que se iniciou com a liderança do Governador Aécio Neves,
contando com o apoio decisivo desta Casa. O Parlamento mineiro
analisou, aprimorou e votou a lei que permite a parceria público-
privada.

É importante destacar isso num momento em que vemos um País
praticamente paralisado no que se refere às transformações que
devem ser feitas pelo Congresso Nacional, entre elas as reformas
política e tributária. A população, do mais humilde ao mais letrado, já
reclama e aponta que as reformas se fazem necessárias. Em Minas, a
Casa Legislativa tem trabalhado. O governo do Estado tem
trabalhado. Os resultados começam a aparecer de forma marcante,
inovadora, com essa parceria que possibilitará investimentos da
ordem de mais de R$700.000.000,00, quase R$1.000.000.000,00 na
previsão inicial. Nos próximos cinco anos, serão R$330.000.000,00.
As obras já começaram. Há frentes de trabalho nas proximidades de
Itaúna e Divinópolis e também a previsão de duplicação de uma ponte
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na cidade de Córrego Fundo, logo após o Município de Formiga.
Estamos certos de que esse é o caminho de transformação do povo
mineiro. É isso o que o povo brasileiro quer: eleger um representante
e que ele vote as mudanças necessárias, dando condições de
trabalho ao Executivo. E que este não fique na promessa. Que
execute.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Deputado Domingos
Sávio, vivemos um momento marcante em Divinópolis na última sexta-
feira, quando a primeira PPP do Brasil saiu do papel e se tornou
realidade. Essa obra mudará o perfil e os destinos do Centro-Oeste e
Sudoeste mineiros. Estou convicto de que teremos aporte significativo
de investimentos após a modernização daquela rodovia, que é um
gargalo do desenvolvimento econômico da região. Tudo isso com a
liderança do Governador Aécio Neves e a participação decisiva dos
Deputados desta Casa, que entenderam que o Estado precisa do
parceiro privado para tornar realidade o nosso sonho de levar
qualidade de vida e desenvolvimento às comunidades que
representamos. Daí a importância e a simbologia do início daquela
obra, trazendo-nos momento de rara felicidade na vida pública.
Momento que pudemos compartilhar com a comunidade, Prefeitos,
lideranças políticas e o Governador, cuja presença foi decisiva
naquele momento.

Esse momento ficará marcado, na história do Estado de Minas e do
Brasil, como de grande transformação na forma de se fazer obra,
construção de realidade e de infra-estrutura necessária para o Estado
e o País. Momento de rara felicidade para toda aquela comunidade,
reunida com suas lideranças do Centro-Oeste mineiro. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Dizíamos da importância
da harmonia entre Legislativo e Executivo, a fim de que possamos
trabalhar para alcançar os objetivos que nossa comunidade aponta.
Felizmente, no Centro-Oeste vivemos um momento de união de
esforços entre nossos parlamentares.

Para nossa alegria, o Centro-Oeste tem vários Deputados, e destaco
a presença do Deputado Inácio Franco conosco, levando seu apoio e
somando esforços. A Casa legislativa, não apenas pelos Deputados
do Centro-Oeste, mas por todos os Deputados, naquele momento em
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que discutíamos a PPP, teve participação decisiva. Aprimorou o
projeto, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva auxiliou-nos na sua
agilização, e hoje se tornou realidade.

Deputado Neider Moreira, naquele mesmo dia tive a alegria de ver
protocolada uma proposta na qual trabalhamos há um ano, com o
apoio de V. Exa., e que envolve a Escola Agrotécnica de Pitangui, da
Epamig, com 400ha, que é subutilizada, com pouco mais de 100
alunos. O espaço é maravilhoso, com possibilidades enormes para
pesquisa e desenvolvimento. O Deputado Paulo Cesar bem conhece
essa escola e, por muito tempo, batalhou conosco para que ela
ficasse livre de pendências judiciais. Agora, o Governador autorizou a
celebração de uma parceria entre a Epamig e a Uemg, para a
implantação do primeiro curso de Agronomia do Centro-Oeste mineiro.
Esperamos poder realizar o vestibular ainda neste ano, em agosto,
para que, em breve, o curso de Agronomia possa funcionar na Escola
Agrotécnica de Pitangui. Esses avanços alcançam toda a região e
repercutem no Estado.

Lembro que a Uemg também teve o apoio desta Casa. Criamos aqui
a Comissão Pró-Uemg, que levou ao Governador a necessidade de
firmar parcerias com as unidades do interior. Agora, em função de
todo esse esforço, o Governador sancionou um decreto, com base no
orçamento - também aprovado por esta Casa legislativa -, de
R$6.000.000,00, e as bolsas para os alunos da Uemg já começaram a
chegar. Os alunos foram selecionados e, já no segundo semestre, os
mais carentes financeiramente, do interior, receberão as bolsas,
porque os da Capital freqüentam uma Uemg de fato estadual, pública.
As unidades do interior são associadas à Uemg, mas começarão a
receber o financiamento do governo do Estado, fruto de um trabalho
que tivemos a alegria de liderar nesta Casa, com o apoio dos demais
colegas.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
obrigado pelo aparte. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e
comunicar-lhe, como Líder da nossa região, Divinópolis, que não pude
estar presente na visita do Governador àquela região por estar
viajando ao exterior, representando esta Assembléia de Minas,
juntamente com outros Deputados.
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Foi importantíssima a visita do Governador, que autorizou a o início
daquela importante obra para a nossa região. Ali o Governador
anunciou, conforme disse V. Exa., o convênio com a Uemg. V. Exa.
sabe do nosso trabalho, pois trabalhamos juntos, defendendo aquela
escola de Pitangui que estava para ser fechada, leiloada, mas não
deixamos que isso acontecesse.

O Governador também comunicou aos Prefeitos - há uns 30 dias,
fizemos um pronunciamento expondo nossa preocupação com as
estradas vicinais - que os órgãos de governo estão estudando um
projeto que viabilizará recursos para os Municípios. Ainda não está
definido como isso será feito, mas já há a preocupação. Com certeza,
o nosso pronunciamento, a nossa preocupação e a dos Prefeitos de
Minas Gerais com as estradas vicinais deve ter chegado ao
Governador. Ele anunciou aos Prefeitos reunidos na Amvi que há
estudos de um projeto para que os Municípios sejam atendidos por
meio de recursos ou pelo DER. Parabéns!

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Nesse pequeno tempo que
me resta, Sr. Presidente, vou referir-me à reunião da qual tivemos a
felicidade de participar, na Associação Microrregional do Vale do
Itapecerica - Amvi -, que reúne, além de Divinópolis, que sedia a
associação, cerca de 37 Municípios. Lá estavam presentes
praticamente todos os Prefeitos e alguns Vice-Prefeitos, e havia duas
grandes reivindicações.

Uma das reivindicações é que o Governador auxilie aqueles
Municípios com menos de 20 mil habitantes, que ainda não têm a
obrigação legal de apresentar um plano diretor até o próximo ano.
Plano diretor é planejamento, e não se pode conceber hoje
administração pública sem planejamento, ainda que seja para uma
cidade de 10 mil ou 15 mil habitantes.

Portanto havia duas grandes reivindicações: o apoio do Governador
para a elaboração de plano diretor para todas as cidades do Centro-
Oeste mineiro, em parceria com a Fundação João Pinheiro e com a
própria Uemg; e também o seu apoio para a melhoria das estradas
vicinais.

O Governador, prontamente, deixou claro que determinará à
Fundação João Pinheiro a construção dessa parceria. Determinou
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também que sejamos recebidos pelo Vice-Governador, Prof. Antônio
Anastasia. Portanto estendo o convite aos colegas Deputados da
região. Precisamos manter o espírito de trabalho em conjunto.
Certamente teremos o apoio do governo do Estado para a elaboração
dos planos diretores e também para a melhoria das estradas vicinais;
ou seja, daquelas estradas que interligam Municípios ou comunidades
rurais, e que não são pavimentadas, mas são os primeiros corredores
do transporte e do escoamento da produção rural. Além do mais, o
transporte escolar nas comunidades rurais está crescendo.

Nosso tempo se encerra, Sr. Presidente, apenas registro que,
naquela oportunidade, também foi feita uma obra fundamental para a
região: o Centro de Recuperação de Menores, centro de
acautelamento para retirar da convivência social o menor que
infelizmente se enveredou pelo crime, para ser reeducado e
recuperado. Esse Centro, construído em Divinópolis por um apelo
nosso, para que possamos enfrentar a criminalidade infantil e juvenil e
recuperar esses jovens, está pronto. E o Governador determinou que
ele seja todo equipado, para funcionar em julho. O Prof. Antônio
Anastasia também se comprometeu a ir conosco inaugurá-lo e colocá-
lo em funcionamento em julho. Além de mais 200 casas populares
entregues pelo governo do Estado, que também foi um trabalho
nosso, como parlamentar, completando 396 - quase 400 - casas em
Divinópolis, na administração Aécio Neves.

Concluindo, temos que agradecer muito ao nosso Governador.
Temos, de certa forma, a tranqüilidade de dizer ao cidadão que a
Assembléia Legislativa está procurando fazer a sua parte, nós
estamos procurando fazer a nossa parte e temos consciência de que
ainda temos muito o que fazer e continuaremos empenhando-nos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, venho à tribuna para tratar de alguns assuntos, alguns
interessantes e importantes, outros nem tanto, mas todos dizem
respeito à atuação parlamentar, levando-nos a comunicá-los a esta
Casa.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao Pe. Ferreira e à
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comissão organizadora do Jubileu de Ouro da Paróquia São Pedro
Apóstolo, de Moema, que acontecerá de 23 a 29 de junho.
Lamentavelmente, não comparecerei.

Agradeço ao jornalista Galeno Germano Alves a edição de seu
terceiro livro, “Crônicas às segundas-feiras”. Ele foi nosso colega na
UFMG, no curso de Jornalismo, e fez um livro interessante, em que
ressalta a hominização do homem citadino. É uma visão da cidade de
forma diferente, uma crônica sobre Belo Horizonte muito diferente de
todas as que tenho visto ao longo da história.

Outro comunicado, Sr. Presidente, é que a Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado aprovou, nesta manhã, a instalação da ZPE
de Teófilo Otôni. Ainda irá ao Plenário do Senado, mas rompemos
mais uma barreira para a criação da ZPE de Teófilo Otôni. Esse fato é
importante porque, em Minas Gerais, Teófilo Otôni é a única cidade
que foi aquinhoada nesse projeto, desde 1988, na tentativa de se
criarem ZPEs no Brasil. São 17 no País, mas em Minas Gerais
apenas Teófilo Otôni conseguiu habilitar-se. E com uma vantagem, Sr.
Presidente: a estrutura física está pronta. Adiantamo-nos, em função
das outras ZPEs do Brasil, e estamos com tudo pronto há mais de dez
anos, aguardando uma definição.

Nos últimos tempos, tenho vindo à tribuna para ressaltar que,
lamentavelmente, um Senador de São Paulo tem pedido vista e tirado
da pauta esse assunto, o Aloízio Mercadante. Mas conseguimos, com
o trabalho do Tasso Jereissati na relatoria, aprovar na Comissão de
Assuntos Econômicos, na manhã de hoje. É um assunto muito
importante para Teófilo Otôni. A ZPE lá é muito conhecida como
elefante branco, porque é uma baita estrutura construída com mais de
US$5.000.000,00, que não funcionou. Estamos aproveitando a
estrutura para a empreiteira que trabalha com o Luz para Todos
provisoriamente, até que a realidade nos dê a possibilidade legal.

É bom ressaltar, neste momento, o trabalho maravilhoso feito por
Kalil Kassim El Auar, Diretor da ZPEX, empresa que administrará a
ZPE de Teófilo Otôni, e sobretudo o pioneirismo e a ousadia do então
Deputado Federal Luiz Leal, em 1988, no governo Sarney, que
conseguiu aprovar, na Câmara dos Deputados e no Senado da
República, a lei que possibilitava a criação de ZPEs no Brasil.
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E, a partir daí, realizamos um trabalho continuado. Quando
Deputado Federal, consegui o decreto do Presidente Itamar Franco.
Agora, pelo trabalho do Deputado Federal Ademir Camilo, volta à baila
esse assunto, que estava paralisado pelo governo federal. Esse
Deputado foi muito eficiente, trabalhou bem e conseguiu aprovação
nas comissões e no Plenário da Câmara dos Deputados. Usando todo
o seu prestígio e talento, conseguiu que, no Senado, a Comissão de
Assuntos Econômicos aprovasse esse grande projeto para Teófilo
Otôni, um marco divisório na nossa história econômica, porque a Zona
de Processamento de Exportação - ZPE - surgiu com o objetivo de
criar uma âncora de desenvolvimento naquela região.

Sabemos que o progresso rápido dos Tigres Asiáticos foi decorrente
da implantação dessas zonas. Muitos se enganam a respeito desse
assunto porque não o conhecem bem. Não sabem, por exemplo, que
no governo mais radical relativamente à economia de mercado, que
são os Estados Unidos da América, existem cerca de 220 ZPEs.
Essas zonas, que não estão apenas na Ásia, na Oceania ou em
Barcelona, provocando o crescimento da Espanha, são implantadas
para estimular o desenvolvimento de regiões mais deprimidas.

Sabemos que ainda levará tempo para chegarmos ao Plenário do
Senado, e será necessário também aguardar a sanção do Presidente
Lula. No entanto, acreditamos que já vencemos 70% do caminho, uma
notícia boa para Teófilo Otôni e região.

Sr. Presidente, agradeço a todos os Deputados do Norte de Minas,
como o meu querido companheiro de longa data Luiz Tadeu Leite, e o
Deputado Carlos Pimenta, que nos tem ajudado na luta comum do
Norte e do Nordeste, região mais pobre do nosso Estado.

Estivemos com o Governador nesta semana. Ficou quase acertado -
e estamos pedindo o endosso da bancada do Norte - que a sede da
Copasnor, que apelidamos no passado de Copasinha, possa ser
instalada em Teófilo Otôni. Está tudo acertado do ponto de vista
técnico, estamos aguardando apenas o apoio político dos
companheiros do Norte de Minas, o que, com certeza, não faltará.

As ZPEs e a sede da Copasnor são muito importantes para o nosso
Município. Não alongarei meu pronunciamento porque acho que os
colegas estão querendo discutir os projetos que estão na pauta de



1088

hoje. Deixarei para o final do expediente um assunto que não é muito
bonito para a nossa região. Há indícios de uma grande “maracutaia”
na saúde da minha cidade, e preciso revelar esse assunto aos nossos
companheiros Deputados.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
V. Exa. tem, quase que diariamente, desfilado pela tribuna desta
Casa, apresentando-nos sempre assuntos da mais alta importância
para a região Nordeste de Minas Gerais. Agora nos traz a
reivindicação da implantação da Copasnor, da Copasa do Norte e do
Nordeste, na região de Teófilo Otôni, especialmente em sua cidade.
Claro que a bancada do Norte de Minas, sensibilizada com a sua
reivindicação, sente-se também à vontade para reivindicar e assinar
junto com V. Exa. esse pleito. Sua região, em princípio, será a grande
beneficiada com a nova Copasa. Assim, nada mais justo e mais
normal que V. Exa. fazer essa reivindicação. Conte com o apoio dos
Deputados integrantes da bancada do Norte de Minas.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Governador Aécio
Neves, o que faço publicamente, por ter nomeado o empresário Dr.
Jamil Habib Curi para a diretoria do Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais - Indi. Dr. Jamil, que é uma pessoa das
mais qualificadas, foi Presidente do Sindicato da Construção Pesada
do Estado de Minas Gerais - Sicepot -; é Diretor Presidente licenciado
da Pavisan; foi Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Montes Claros. Com essa qualificação, assume a diretoria do Indi,
com grande vocação para cuidar do Norte, do Nordeste e do Vale do
Mucuri em nosso Estado.

O Indi, até agora, esteve voltado para o Triângulo Mineiro e para o
Sul do Estado. Certamente, continuará preocupado com essas
regiões. Todavia, tenho certeza de que o Norte de Minas, sempre
deixado para segundo plano, bem como a região de V. Exa., com a
presença de um norte-mineiro, será também lembrado no que se
refere à atração de empreendimentos industriais, a fim de garantir o
desenvolvimento da nossa região.

Há alguns anos participo da política e, diga-se de passagem, servi a
governos anteriores. Como V. Exa., fui Deputado Federal, passei pelo
Congresso Nacional. Entretanto, pela primeira vez, vejo um



1089

Governador do Estado ter coragem de priorizar a nossa região e fazer
isso abertamente.

A criação de uma secretaria para a nossa região - refiro-me à
Secretaria do Norte, Nordeste e Vale do Mucuri - foi um ato de
coragem do Governador. No passado, quando a reivindicávamos, os
Governadores alegavam: “Não podemos criar só uma para o Norte de
Minas, visto que as outras regiões também vão querer criar as suas”.
Dessa vez, porém, o Governador Aécio Neves bancou o desafio,
comprometeu-se e cumpriu seu compromisso.

Cumprimento o Governador Aécio Neves no que se refere à
indicação do Dr. Jamil Habib Cury para a diretoria do Indi.

O Deputado Getúlio Neiva - O aparte de Exa. enobrece o nosso
discurso. Sinto-me muito feliz porque, na verdade, o governo do
Estado tenta ajudar um formidável distrito industrial de Montes Claros,
do qual várias estruturas, ao longo de muitos anos, estavam sem
funcionar.

É necessário que o Indi dê suporte para que Montes Claros cresça
mais rápido e aproveite todo o potencial industrial da região Norte de
Minas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo seu
pronunciamento. Há séculos, existe um ditado popular que, mais do
que nunca, torna-se realidade: “água mole em pedra dura tanto bate
até que fura”.

A persistência é uma das maiores virtudes que V. Exa. tem. V. Exa.
sabe usar a maior arma de que dispõe um parlamentar, ou seja, usa a
palavra para fazer suas reivindicações. Observamos que, em razão da
persistência, aos poucos estamos conseguindo avançar, no que tange
a algumas questões.

Algumas pessoas não concordem com o fato de se dar prioridade ao
Norte de Minas, ao Jequitinhonha e ao Mucuri. Essas mesmas
pessoas, durante muitos anos, assistiram ao progresso de outras
regiões, enquanto o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri
enfrentavam a miséria e ficavam caladas. A vida é assim mesmo.

Cumprimento-o, mais uma vez, pelo seu pronunciamento. Faço
minhas as palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite, que publicamente
cumprimenta o Governador Aécio Neves. Neste momento, também
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quero cumprimentar o Governador, pelo atendimento à indicação feita
pela bancada do Norte de Minas, fato que contou com a assinatura de
V. Exa., a fim de se conduzir ao Indi um profissional experiente como
o Dr. Jamil, que sempre militou na iniciativa privada. Há poucos dias
brinquei com ele dizendo-lhe: “Jamil, agora você é um funcionário
público”. Ele me respondeu: “Não, sou um servidor público”.
Respondeu dessa forma porque sabe que estará no cargo para servir
às pessoas deste Estado. Relutou em aceitar o cargo, mas, ao
perceber que se tratava de um grande desafio, aceitou-o.

Estou fazendo essas ponderações, Deputado Getúlio Neiva, para
mostrar o que ele pensa. Hoje, na reunião de que participou com a
bancada, disse: “O maior desafio que terei junto à diretoria do Indi
será promover a integração de Minas à nova Sudene”. Quem conhece
a Sudene sabe de sua importância para a nossa região. Hoje ela se
estende à região do Jequitinhonha e Mucuri. Portanto, é necessário
que o Estado de Minas Gerais seja competente a fim de conseguir,
junto à Sudene, o maior volume de recursos possível. Temos regiões
que precisam da implantação de distritos industriais, pequenas,
grandes e médias empresas. Então, queremos atrair recursos para a
nossa região. Parabéns. Conte conosco.

Hoje, não só Teófilo Otôni, mas também o Jequitinhonha e o Mucuri
têm na pessoa de V. Exa. um grande e aguerrido representante. Nós,
do Norte de Minas - somos também votados no Jequitinhonha e no
Mucuri -, estamos aqui para respaldá-lo integralmente. Onde V. Exa.
assinar, também estará a minha assinatura pela competência, pela
experiência e pelo desafio de V. Exa. em representar aquela região.
Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Pode ter a certeza de que, na minha cidade, Teófilo Otôni, a TV
Assembléia tem uma audiência formidável. Esse apoio externado por
V. Exa. e pelo Deputado Luiz Tadeu Leite está sendo assistido e
ouvido pela nossa população com muita alegria. Quando chego à
emissora local de televisão e falo dessa unidade do Norte com o
Nordeste, as pessoas elogiam e dizem que fizemos aquilo que era
correto.

No passado, lembro-me de que eu e o Ronaldo Perim, Prefeitos,
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criamos o grupo das cidades-pólos, hoje um dos instrumentos
políticos mais importantes, que une as grandes cidades para discutir
seus problemas comuns.

Deputado Carlos Pimenta, ontem, eu e o Deputado Federal Ademir
Camilo estivemos com o Secretário de Desenvolvimento Econômico,
que já morou em Teófilo Otôni quando criança. Ele nos disse, de
forma clara, que está trabalhando com o BDMG para formar uma
equipe técnica, e que não apenas o Indi e o CDI, mas que também o
BDMG participe da equipe, a fim de dar suporte a um projeto
econômico para o Norte e o Nordeste do Estado de Minas Gerais.

Essa equipe retirará das prateleiras todos os projetos do passado.
Ao longo dos últimos anos, muitos estudos e diagnósticos foram feitos
para aquela região, mas nunca saíram das prateleiras e das gavetas.
Gostaríamos de parabenizar o Dr. Márcio Lacerda por essa atitude de
formar esse grupo de trabalho a fim de estudar as soluções para os
problemas do Norte e Nordeste de Minas.

Vem ao encontro, e satisfaz ao nosso propósito, a indicação, para o
Indi, de um conterrâneo seus do Norte de Minas, e que também
considero meu conterrâneo. Minha avó é de Montes Claros e era dona
do Hotel Glória, perto do mercado. Nossa origem é comum.

Agradeço sensibilizado a participação dos nobres Deputados Luiz
Tadeu Leite e Carlos Pimenta em nossa fala. Dou meu abraço ao meu
povo de Teófilo Otôni. No final do expediente, voltarei para tratar de
um assunto grave. Muito obrigado.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, colegas Deputados, colegas Deputadas, servidores da
Casa, profissionais da imprensa e queridos amigos e amigas que nos
acompanham por meio da TV Assembléia, quero tratar de dois
assuntos. Primeiro, gostaria de agradecer aos colegas Deputados e
às colegas Deputadas que assinaram o apoiamento da criação da
Frente Parlamentar em Defesa da Família.

Fiquei agradavelmente surpreso, embora a surpresa não seja uma
novidade, com a reação dos colegas Deputados e das colegas
Deputadas a esse apoiamento, quando ouvi de alguns deles que a
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criação dessa Frente é muito importante e que eles assinariam dando
o apoio sim, com muito prazer, e o fizeram. Temos quase a totalidade
das assinaturas. E, se não temos a totalidade, não é por culpa de
quem não assinou, mas talvez pela nossa ineficiência no colhimento
dessas assinaturas, que não chegamos a todos. Não conseguimos,
mas, na tarde de hoje, ainda tentaremos chegar a todos.

Por que considero importante a criação dessa frente? Há, na
Assembléia Legislativa, muitas frentes importantíssimas já criadas e
em atuação. Embora não havendo nenhuma regulamentação interna
referente às frentes, sob o ponto de vista do Regimento, percebemos
que, todas as vezes em que um Deputado ou um grupo de Deputados
apóia a criação de uma frente, isso revela a dimensão do
compromisso desta Casa e dos parlamentares.

Homens e mulheres desta Casa buscam caminhos, soluções para a
nossa sociedade, mas, infelizmente, nossas famílias têm sofrido
bastante. São diversas as situações que nos preocupam no ambiente
familiar. Carinhosamente, chamamos a família de célula-mãe da
sociedade.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, bom pai de uma família estruturada,
bonita, que ele ama muito, e demais Deputados, quero crer que a
célula-mãe da sociedade só poderá produzir uma sociedade
realmente forte se essa célula for forte. Deputado Padre João, se não
há famílias fortes, sabemos perfeitamente que nunca haverá uma
sociedade forte, pois a base é familiar.

Vivemos uma época complicada, em que as famílias têm sido
agredidas de todas as maneiras. O aborto é uma questão que
queremos discutir na Frente, além da parceria de outras frentes que
foram criadas. O Deputado Eros Biondini encabeçou um movimento
nesse sentido. Queremos somar forças. Não queremos criar mais uma
frente com o intuito de dividir, mas sim de somar forças para alcançar
nosso objetivo: a defesa da família e, principalmente, dos valores da
família.

Temos notícia da prisão de uma quadrilha internacional de pedofilia.
Nossas crianças estão sendo expostas de forma ridícula por meio
desse instrumento maravilhoso de comunicação que é a internet, que,
dependendo do uso e da prática, é um instrumento pernicioso para a
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divulgação de produtos e de idéias que só contribuem para
enfraquecer ainda mais a fraca família brasileira.

Abordarei a questão da agressão familiar. Estudos revelam que 60%
dos casos de violência sexual ocorrem no âmbito familiar, dentro da
própria casa da vítima. Há ainda a questão das drogas, que é terrível
e tem destruído muitos lares e sonhos.

Quero crer que essa frente, aliada a outras, apontará caminhos que
possam ajudar a melhorar a condição das nossas famílias. Falo isso
como pai de família.

Hoje recebi a visita de representantes de um “shopping” popular de
Belo Horizonte. Preocupa-me a questão dos “shoppings” populares
em Belo Horizonte, que agora se espalham pelo interior do Estado. Há
algum tempo, propôs-se tirar da rua, da informalidade os
denominados pequenos empreendedores e levá-los para um ambiente
fechado, com condições de trabalho.

Vou tomar como exemplo um microcomerciante qualquer, que
trabalha ao lado de sua família, acostumado com a informalidade da
rua, e colocá-lo em um ambiente fechado, sem dar-lhe a devida
estrutura para o trabalho.

Recentemente, na investida da Polícia Federal e dos órgãos de
fiscalização do Estado ao Shopping Oiapoque, aconteceu o que já
previa. Os camelôs foram tirados da rua e levados para lá, e agora a
legalidade do trabalho deles está sendo cobrada. Num primeiro
momento, não houve a preocupação de trabalhar a questão legal,
apenas de tirá-los da rua.

Vêem-se, hoje, no centro da cidade, ruas bonitas, em que se pode
transitar e falar ao telefone celular enquanto se caminha. Sob esse
ponto de vista, foi maravilhoso o projeto de tirá-los da rua, mas agora
eles estão sofrendo uma verdadeira opressão, porque não lhes foi
dada nenhuma condição legal para operar seus negócios.

Na outra ponta, estão os comerciantes devidamente legalizados e
que pagam os seus impostos. Essa classe tem reclamado do
comércio informal, e com razão, porque sofre uma concorrência
desleal perante os que não pagam impostos, sendo os únicos a
assumir o ônus de todo esse processo.

Foi encaminhado um pedido de visita da minha Comissão, que é a
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, ao
Shopping Oiapoque, visita essa que acontecerá na semana que vem,
para conhecermos ainda mais essa realidade que já conhecemos,
com a proposta de, em seguida, fazermos aqui uma audiência pública
para discutir essa questão. O nosso objetivo - aliás, disse isso ao meu
colega e Vice-Presidente da Comissão que presido, Deputado Bráulio
Braz - é apresentar projetos que os ajudem a colocar ordem naquilo
que está em desordem, ou seja, que está na ilegalidade.

A ação da Polícia Federal foi constrangedora. Hoje fiquei sabendo
que o mandado do Juiz que autorizou a batida da Polícia Federal -
que aconteceu às 6 horas, inclusive com o arrombamento dos
cadeados que eles não conseguiram abrir - não continha autorização
para que a mercadoria fosse recolhida, embora isso tenha sido feito.
Muitas mercadorias foram devolvidas danificadas, porque eles não
tiveram nenhum cuidado no transporte, causando um grande prejuízo
para o pequeno empreendedor, além do constrangimento sofrido.

Não vou entrar no mérito de saber se existem ou não bandidos por
lá, já que bandido há em todo lugar. Quero crer que 99,9% daqueles
que ali estão trabalhando, ao lado de suas famílias, não merecem
esse tipo de constrangimento.

Portanto, vamos dar-lhes uma contribuição muito grande, apontando
soluções e criando leis específicas para esse segmento, assim como
já foram criadas muitas leis para proteger tantos outros segmentos.
Espero que consigamos produzir mecanismos que lhe permita
trabalhar sem ter de passar pelo constrangimento que tem passado.

Para encerrar, Sr. Presidente, o terceiro assunto é relativo à visita
que as Bancadas do PMDB estadual e federal fizeram, com um pouco
de atraso, ao Governador Aécio Neves, oportunidade em que
almoçamos juntos. Ficamos felizes com aquele encontro. Apenas o
Deputado Luiz Tadeu Leite não pôde comparecer, em decorrência de
um outro compromisso parlamentar, mas ele não deixou de justificar a
sua ausência. O interessante é que o discurso do Governador está
muito ajustado com o discurso do PMDB.

Ele está trabalhando com idéias e projetos defendidos pelo PMDB.
Nossas bancadas estadual e federal estão dispostas a caminhar

com o Governador Aécio Neves na busca da consolidação dos
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projetos, e quero aqui destacar alguns aspectos em que concordamos
com ele. O primeiro se refere às reformas tributária e política, que têm
sido tão divulgadas. O outro é o repasse de 20% da CPMF para
Estados e Municípios. Foi sugerido pelo Deputado Mauro Lopes que
esse repasse seja feito e os recursos aplicados no nosso Estado para
a recuperação do projeto original da CPMF. Creio que o Adib Jatene,
grande mentor da CPMF, tenha ficado decepcionado ao perceber que
os recursos dessa contribuição não são aplicados na saúde, objeto de
sua criação. Portanto, foi sugerido que esses 20% sejam repassados
para o Estado e os Municípios e aplicados na saúde, fazendo Minas
Gerais cumprir a proposta original da CPMF.

É muito próprio do Brasil produzir algumas aberrações. Temos o que
chamamos de “provisório - definitivo”. A CPMF, como a sigla quer
dizer, é um recolhimento provisório, mas agora tornou-se definitivo.
Queremos que 20% dos seus recursos venham para cá e sejam
aplicados na saúde, restaurando assim o compromisso original da
proposta.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Gostaria apenas de
cumprimentar V. Exa. pelo belo discurso que faz mais uma vez. V.
Exa. nos tem prestigiado com seus belos raciocínios e sua
inteligência.

Minha ausência no almoço com o Governador Aécio Neves se
deveu a uma viagem internacional que fiz, representando esta Casa.
Lamento não ter podido comparecer ao encontro.

A tese que V. Exa. está esposando, junto ao Governador Aécio
Neves, é muito importante. Que o dinheiro da CPMF seja realmente
gasto com a saúde. Nas cidades mineiras e brasileiras a saúde tem
piorado a olhos vistos. Em Montes Claros, por exemplo, a situação
está quase calamitosa. Os postos de saúde atendem mal, sem as
mínimas condições, e o Município alega falta de verbas. Falta
gerência, mas é claro que também faltam verbas.

Parabenizo o PMDB por essa abertura, por essa aproximação mútua
com o Governador. Esse encontro só poderá render bons frutos para
Minas e para o Brasil a curto prazo, se Deus quiser.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado pelo aparte, Deputado.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente. Muito obrigado.
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* - 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, de requerimentos e de
indicações. 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 28/2007, do Deputado Elmiro Nascimento e outros,
que dispõe sobre a investidura em cargos e empregos públicos. Pelo
BSD: efetivos - Deputados Carlos Mosconi e Sebastião Costa;
suplentes - Deputados Fábio Avelar e Fahim Sawan; pelo DEM:
efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Ruy Muniz;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado
Ivair Nogueira; pelo PT: efetivo - Deputado André Quintão; suplente -
Deputado Paulo Guedes. 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 724 a 730/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 731 a 735/2007, da Comissão de Transporte. Publique-se
para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em
14/6/2007, do Requerimento nº 651/2007, do Deputado Rômulo
Veneroso; de Política Agropecuária - aprovação, na 13ª Reunião
Ordinária, em 14/6/2007, dos Projetos de Lei nºs 837/2007, da
Deputada Elisa Costa, e 926/2007, do Deputado Antônio Júlio; de
Educação - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 13/6/2007, dos
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Projetos de Lei nºs 992/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, 998/2007,
do Deputado Roberto Carvalho, e 1.006/2007, do Deputado Irani
Barbosa, e dos Requerimentos nºs 645/2007, do Deputado Almir
Paraca, e 648 a 650/2007, do Deputado Jayro Lessa; de Saúde -
aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 13/6/2007, dos Projetos de
Lei nºs 315/2007, do Deputado Domingos Sávio, 853/2007, do
Deputado Mauri Torres, 860/2007, do Deputado Paulo Guedes,
911/2007, do Deputado Doutor Viana, 914/2007, do Deputado Eros
Biondini, 938/2007, do Deputado Antônio Genaro, e 1.001/2007, do
Deputado Deiró Marra, e dos Requerimentos nºs 577/2007, do
Deputado Célio Moreira, e 636/2007, do Deputado Bráulio Braz; de
Meio Ambiente - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 13/6/2007,
dos Projetos de Lei nºs 754/2007, do Deputado Elmiro Nascimento,
906/2007, do Deputado Tiago Ulisses, 976/2007, do Deputado Inácio
Franco, e 997/2007, do Deputado Paulo Guedes; de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 13/6/2007, do
Requerimento nº 652/2007, do Deputado Tiago Ulisses; de Turismo -
aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 13/6/2007, dos Projetos de
Lei nºs 881/2007, do Deputado Mauri Torres, e 936/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho; pela representação partidária do PSB
- informando que passa a integrar o BSD (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados Dimas Fabiano - indicando o Deputado Vanderlei
Jangrossi para membro efetivo da Comissão de Política Agropecuária
(Ciente. Designo. Às Comissões.); Luiz Humberto Carneiro - indicando
o Deputado Neider Moreira para Vice-Líder do BSD; e Jayro Lessa (2)
- informando sua indicação para Líder do DEM e indicando o
Deputado Ruy Muniz para Vice-Líder do referido partido (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dimas Fabiano

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 549/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Sebastião Costa e outros solicitando
que o Projeto de Lei nº 868/2007 seja remetido ao Plenário para
exame de mérito. A Presidência defere o requerimento de
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conformidade com o inciso XXVII do art. 232 do Regimento Interno.
Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte
solicitando seja encaminhado à Mineração J. Mendes pedido para que
envie a esta Comissão lista dos fornecedores de transportes para
seus empreendimentos, bem como um documento contendo as
exigências a eles impostas para sua contratação, tais como
dispositivos de segurança, condições dos veículos, capacidade
técnica e profissional dos condutores, entre outras. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando seja
encaminhado à Companhia Vale do Rio Doce pedido para que envie a
esta Comissão lista dos fornecedores de transportes para seus
empreendimentos, bem como um documento contendo as exigências
a eles impostas para sua contratação, tais como dispositivos de
segurança, condições dos veículos, capacidade técnica e profissional
dos condutores, entre outras. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando seja
encaminhado à Companhia Siderúrgica Nacional pedido para que
envie a esta Comissão lista dos fornecedores de transportes para
seus empreendimentos, bem como um documento contendo as
exigências a eles impostas para sua contratação, tais como
dispositivos de segurança, condições dos veículos, capacidade
técnica e profissional dos condutores, entre outras. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ofício ao Sr. Lucas Castro Figueiredo, repórter do
Estado de Minas, pedindo cópia do livro mantido sob sigilo pelo
Exército Brasileiro, intitulado " Livro Negro do Terrorismo no Brasil ",
ao arquivo público mineiro, para fazer parte do acervo do Memorial da
Ditadura e assegurar acesso às informações contidas nesse
documento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita seja
encaminhado ao Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Belo Horizonte - Comam - pedido de envio a esta Comissão da
documentação relativa à autorização de instalação de antena de
telefonia celular na Rua Roberto Lúcio Aroeira, nº 244, no Bairro
Itapoã, em Belo Horizonte, que, segundo os moradores, está em
desacordo com as normas ambientais. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Fábio Avelar solicitando a distribuição
do Projeto de Lei nº 1.016/2007 à Comissão de Meio Ambiente. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Resolução nº 1.288/2007. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Questão de ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero comunicar

à Casa que eu e o Deputado Irani Barbosa estamos entrando com um
projeto, que já deu certo em outros lugares do mundo, referente ao
que está acontecendo hoje relativamente à apreensão de veículos. No
último mandato, fizemos uma comissão especial, e constatou-se que
hoje se a pessoa tem seu carro apreendido, ele é levado ao pátio, e
apenas o reboque fica em R$160,00 por dia. Em outras partes do
mundo, Sr. Presidente, isso não acontece. Se o carro está irregular, a
pessoa tem sua placa apreendida, cortada e consegue um alvará para
transitar com ele, no período de 1 hora, para levá-lo até a garagem de
sua casa, ficando como fiel depositário de seu próprio veículo. Assim
o proprietário não pagará a diária nem o reboque e economizará nada
mais nada menos que R$160,00 por dia, pagos ao reboque mais caro
do Brasil e um dos mais caros do mundo. Com essa economia, ele



1100

poderá colocar sua documentação e a de seu veículo em dia.
Mostraremos a esta Casa que temos condições de ajudar as pessoas
que estão com seus carros em situação irregular: estão tentando
acertar o IPVA, as multas, etc. Quando elas pararem nas “blitzen” e
tiverem seus veículos apreendidos - a não ser em caso de
estacionamento proibido -, poderão usar esse próprio recurso para
pagar suas dívidas. Portanto estou comunicando à Casa que, com
esse projeto assinado por mim e pelo Deputado Irani Barbosa,
conseguiremos acabar definitivamente com a máfia dos reboques que
acontece hoje, em Minas Gerais: um reboque da Assembléia até o
pátio do Detran fica em R$160,00 pelo Detran, enquanto, pelo
particular, fica em R$35,00. Estão levando muito dinheiro com isso,
Sr. Presidente. Os pátios estão superlotados porque as pessoas não
conseguem pagar as diárias abusivas. Para se ter uma idéia, hoje é
mais caro pagar uma diária de um estacionamento no depósito do
Detran que no Aeroporto de Confins - e olha que o aeroporto cobra
caro. Está chegando a hora de esta Casa interferir. São idéias novas,
que buscamos fora e que dão certo em outras partes do mundo e do
próprio Brasil, portanto têm que dar certo em Minas Gerais. Isso
ajudará o trabalhador mineiro e os proprietários do Estado. Peço a
atenção de V. Exa. e desta Casa para que projeto dessa natureza
tramite com o máximo de urgência. Já tive oportunidade de conversar
com alguns membros do governo, que viram o projeto com bons
olhos, já que os excessos estão sendo cobrados, já que os pátios
estão lotados. E há um detalhe: o da responsabilidade. Se deixar um
carro no pátio, hoje, por mais guardado que esteja, ele se encontra no
tempo, Sr. Presidente. Um carro que fica no sol e na chuva vai-se
acabando. “Data venia”, Sr. Presidente, a população belo-horizontina,
a população mineira verá como está a situação desses carros com os
leilões que serão feitos agora para pagar as diárias. Então, estamos
apresentando esse projeto. Trata-se de uma questão que está dando
certo em outras partes do mundo, do Brasil e dará certo aqui. O carro
apreendido, em vez de ir para um pátio, irá para a garagem de sua
residência. Ele não poderá transitar sem placa e demorará um período
de 2 horas para ser conduzido até a sua residência. Ali, depois de
tudo certinho, depois de feita a vistoria, o vistoriador emplacará o
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veículo novamente e ele terá condição de voltar a circular. Isso,
depois de regulamentado, Sr. Presidente. Não podemos mais aceitar
em Minas Gerais um reboque de R$168,00, que é cobrado por
qualquer distância, e as diárias cobradas pelos pátios. Estamos
fazendo isso em nome do povo mineiro, do povo belo-horizontino.
Tenho certeza, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de que é uma idéia
que dará certo. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação nº 2/2007, feita pelo Governador do

Estado, do nome do Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas
para o cargo de Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para
votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício
nesta tarde de hoje, Deputado José Henrique, e, por seu intermédio,
os demais Deputados e Deputadas desta Casa Legislativa.
Cumprimento também a imprensa, as servidoras e os servidores.

O que me traz aqui são dois eventos que nos convidam à reflexão: o
papel dos entes federados no pacto federativo. Ontem, em nome da
Bancada do PT e com a presença de vários Deputados Estaduais e
Federais, tivemos oportunidade de participar do “V Fórum de Prefeitas
e Prefeitos e de Vice-Prefeitas e Vice-Prefeitos”, junto à executiva
estadual do PT. Foi um encontro extremamente importante, em que se
abordou a relação do governo federal com as Prefeituras, do governo
do Estado com as Prefeituras e discutiram-se o papel e as funções de
cada ente federado na construção da democracia e de um País com
mais justiça social.

Um outro evento que para nós é da maior importância, que se soma
a esse debate e que valoriza o Estado, é a presença, mais uma vez,
em Minas Gerais, do Presidente Lula, nesta quinta-feira, dia 21 de
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junho, em Belo Horizonte.
A programação, ainda em construção, prevê sua participação na

inauguração das obras de duplicação da Antônio Carlos, obra
executada com recursos também provenientes do governo federal,
que contará ainda com a presença de lideranças dos mais diversos
partidos políticos que compõem a base aliada do Presidente Lula.
Convidamos a toda esta Casa Legislativa para recepcionar o
Presidente em Minas Gerais. A solenidade contará também com a
presença do Prefeito Fernando Pimentel e do Governador de Minas.

O Presidente fará uma importante visita ao Aglomerado da Serra,
historicamente uma comunidade que lutou durante anos para garantir
sua infra-estrutura e urbanização, sendo uma região em que vivem
algumas das mais carentes famílias, considerados alguns bairros e
regionais de Belo Horizonte. Isso significa valorizar o trabalho, a
gestão, a eficiência e principalmente os bons resultados que temos
hoje na administração democrática e popular do PT e dos diversos
partidos que compõem a Frente Popular de Belo Horizonte, com a
execução de políticas que de fato contribuem para melhorar muito a
vida das famílias e das pessoas em Belo Horizonte.

Durante a visita, o Presidente anunciará a liberação de recursos
para o PAC em Minas Gerais, especialmente para a região
metropolitana, incluindo-se Contagem, que está sob a liderança da
Prefeita Marília Campos. Toda a região metropolitana será
beneficiada, principalmente nas áreas de saneamento ambiental e de
habitação popular. Dessa forma, dá continuação às ações do governo
federal nos diversos Estados, e em Minas Gerais o anúncio será feito
pessoalmente pelo Presidente da República. Convidamos as
lideranças, a população de Minas, Deputadas e Deputados, Prefeitas
e Prefeitos, Vereadoras e Vereadores, enfim, todos os partidos
políticos para participar das solenidades em que o Presidente Lula e o
Prefeito Pimentel receberão a comunidade de Minas Gerais.

A vinda do Presidente Lula e o encontro de Prefeitos, que não foram
apenas do PT, levam-nos a refletir sobre a discussão do pacto
federativo, que deve ser levado mais a sério e a fundo - não se
traduzindo simplesmente na disputa de recursos, até mesmo pelo
Governador de Minas - e não como está sendo tratado nos debates da
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própria Assembléia. É preciso aprofundar e valorizar o papel a ser
desempenhado por cada ente federado, pelo Município, pelo Estado e
pelo governo federal. O Município desempenha a relação mais direta
do serviço público com o cidadão. É dele a responsabilidade de
oferecer serviços públicos para atender as necessidades mais básicas
e essenciais da população.

É verdade que os Municípios brasileiros têm lutado, porque, a partir
da Constituição de 1988, receberam uma série de responsabilidades,
mas os recursos e investimentos ainda não são suficientes para
atender as demandas da população.

É mais que justo que as Prefeituras reivindiquem, seja do governo
estadual, seja do governo federal, mais recursos, especialmente para
saúde, educação, sistema de limpeza urbana, pavimentações,
manutenção da cidade, habitação, saneamento, enfim, para o
atendimento às necessidades básicas e direitos sociais da população.
O Município deve, por meio de suas lideranças, exigir, cada vez mais,
a desconcentração de recursos do governo federal e maior
responsabilidade do Estado com as políticas no Estado de Minas
Gerais.

Queria registrar também que, com a vinda o Presidente Lula, ainda
que o governo federal não tenha atendido todas as demandas
nacionais da luta dos servidores e da população, reconhecemos que
muito se fez na relação direta com os Municípios. Este é um dos
governos da história que mais têm contribuído com os recursos para
nossos Municípios mineiros. Registro algumas ações que considero
muito importantes na relação do governo federal com os Municípios.
Primeiramente, uma relação de democracia e respeito. Desde que o
Presidente Lula assumiu o primeiro e também o segundo mandato,
todas as marchas dos Prefeitos a Brasília foram bem recebidas por
ele e seus Ministros. Todos os ministérios estiveram presentes,
discutindo as demandas dos Municípios brasileiros. Por meio dos
programas de transferência de renda, especialmente o Bolsa-Família,
e demais programas sociais, como microcrédito, aumento real do
salário mínimo, ampliação do mercado interno nacional, injeção de
recursos nas áreas de saúde, educação, habitação popular e
saneamento básico, o governo federal tem contribuído muito para que
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os Municípios possam atender às demandas dos seus cidadãos. E
mais recursos virão por meio do aumento do percentual do FPM de
22,5% para 23,5%, além do Pronaf, que contribui muito para a
agricultura familiar, os programas de compra direta, os recursos do
Fundeb e outros recursos, que têm fortalecido os Municípios e
contribuído com a melhoria da qualidade de vida da população.

O governo Lula tem implementado políticas públicas de caráter
republicano. Não há discriminação do governo federal por nenhuma
administração, independentemente de seu partido político. Citamos a
criação de sistemas unificados nacionais, como o SUS, que é uma
experiência vitoriosa no Brasil, apesar de necessitar de
aperfeiçoamentos, e o Sistema Único de Assistência Social - Suas -,
que garante recursos do fundo nacional para o fundo municipal. O
governo Lula cria procedimentos de transparência na aplicação dos
recursos, e procedimentos e critérios transparentes para todos os
entes federados.

Registramos a criação do Sistema Nacional de Habitação e do
Sistema Único da Segurança Pública, os marcos regulatórios do
saneamento ambiental e os recursos a mais na educação do País.

Além disso, há o diálogo estabelecido com a sociedade por meio
das conferências nacionais, cuja realização vai desde o âmbito
municipal até o federal.

Registro a Conferência da Mulher em que já realizamos os debates
e as experiências nos Municípios. Estamos preparando-nos para a
conferência estadual e, posteriormente, participaremos da conferência
nacional. Há também a conferência da assistência social; a dos
direitos da criança e do adolescente; e também, mais uma vez, a
Conferência Nacional das Cidades, que começará pelos Municípios,
passará pelo Estado e chegará ao governo federal, contando com a
participação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Esses são aspectos fundamentais para termos uma política pensada
a partir da participação de todos os brasileiros e brasileiras. Essa é a
política que consideramos ser sem discriminações, criteriosa e
principalmente republicana, voltada a toda a população brasileira.

Esse é o papel do governo federal, cuja obrigação é cumprir suas
funções. Quanto mais o governo federal desconcentrar os recursos,
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realizando a reforma tributária, melhor. Esses recursos atenderão
melhor os nossos Municípios, as nossas comunidades e a nossa
população.

Quero registrar também que, entre o Município e o governo federal -
a União -, fica o Estado. Qual é o papel do Estado como ente federado
na implementação das políticas públicas de Minas Gerais? Quero
avaliar o papel do Estado de Minas Gerais, que está deixando a
desejar na implementação de muitas políticas.

Falo da ausência de políticas e, principalmente, do papel
fundamental que o governo de Minas Gerais tem de cumprir: priorizar
a educação. O Presidente Lula apontou como prioridade do governo
nacional a educação, portanto, queremos que Minas Gerais também a
priorize. Essa educação compreende o respeito aos professores, à
qualidade e à estima, por meio de um salário digno.

Queremos somar-nos a vocês que estão nas galerias. A nossa
bancada compromete-se com a luta pela educação em Minas Gerais.
Queremos muito mais que reformar escolas; muito mais que apenas
equipá-las e construir prédios; queremos uma educação de qualidade
e um conhecimento que valorize o ser humano, que inclua todas as
pessoas. Mas, para termos qualidade de ensino, temos de valorizar o
profissional da educação e, para valorizá-lo, temos de garantir-lhe um
salário digno no Estado de Minas Gerais.

É esse debate que apresentamos neste momento. Queremos
garantir que o Estado possa, efetivamente, contribuir para que Minas
Gerais tenha um piso superior ao federal. Se houve avanço no fato de
termos um piso nacional, e consideramos que ele possa ser maior
ainda que o apontado pelo Presidente Lula, temos de lutar. O Diretório
Nacional do PT de Minas enviou à Câmara Federal, ao governo do
Presidente Lula, uma solicitação para que o piso de R$850,00 seja
para 24 horas. Queremos que esse piso seja maior. Queremos
também desafiar o governo de Minas em relação aos demais Estados
brasileiros - até porque o Governador tem dito que Minas tem crescido
mais que os demais Estados e arrecadado mais ICMS -, para que vá
além do piso de R$850,00 para 24 horas, garantindo assim a
dignidade dos professores do Estado de Minas Gerais. A política
social da educação em Minas é uma necessidade.
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Queremos registrar também a importância de Minas Gerais cuidar
mais da saúde. Hoje, a Constituição determina que o Estado de Minas
Gerais tem de investir 12% na saúde, e não está investindo nem 7%.
Por isso há dificuldades no atendimento. Precisamos melhorar o
atendimento do Ipsemg, que diz respeito à educação em Minas
Gerais, e assegurar um melhor atendimento, em todos os Municípios,
que garanta a saúde dos nossos servidores, especialmente os da
educação.

Estão deixando aqui o registro de também sermos solidários à luta
dos educadores.

Em relação ainda ao papel do Estado e às suas funções que
consideramos fundamentais, além das políticas sociais de saúde e de
educação, devemos criar os mesmos sistemas criados em âmbito
nacional - como o sistema, aqui em Minas Gerais, de habitação -;
consolidar o Estado no Suas; garantir que haja uma equipe técnica
capaz de colaborar com as Prefeituras na elaboração de projetos e na
captação de recursos. Enfim, que o Estado possa ter a recuperação
digna dos seus servidores e o atendimento a essas políticas.

Quanto à questão ambiental, estamos lutando em Minas pela
revitalização das bacias hidrográficas, especialmente as do Rio Doce
e do São Francisco. O governo do Presidente Lula investirá, nos
próximos quatro anos, R$1.200.000.000,00 na revitalização do São
Francisco. Isso significa saneamento básico em todos os Municípios,
água, tratamento de esgoto, drenagem - todas as cidades receberão
água tratada -; a gestão do aterro sanitário; as barraginhas para a
recuperação do solo e da água; a recuperação das matas ciliares; a
discussão e melhoria da navegação do São Francisco; e recursos do
PAC que deverão ser anunciados pelo Presidente Lula nesta quinta-
feira, aqui, em Belo Horizonte.

Quero registrar a importância deste momento e solidarizar-me. Vim
da área da educação, por essa razão registro aqui a nossa
solidariedade a todos os servidores de Minas, com especial atenção
aos da educação, que há mais de 10, 12 anos não têm aumento
salarial.

O piso do Estado ainda está abaixo do salário mínimo. Isso é uma
vergonha nacional. Minas Gerais, como 3º Estado, tem de garantir a



1107

dignidade dos servidores da educação. Registro a nossa solidariedade
e espero que consigamos, com essa mobilização, sensibilizar a
Assembléia e o Governador de Minas para que não fique apenas no
“marketing” eleitoral, mas que haja política social decente para o
Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, público
presente, quero fazer um cumprimento muito especial aos gestores
fazendários, que estão aqui com sua luta pela melhoria das condições
salariais e de trabalho.

Cumprimento, também, de forma muito especial, os professores e os
servidores da educação, neste momento de sua permanente luta para
demover o governo do Estado de Minas Gerais, que não tem
demonstrado compromisso com a educação e com seus servidores
neste Estado. Espero que, com essa campanha salarial, possam os
servidores da educação obter o devido respeito por parte do governo
do Estado, respeito que exigimos de qualquer dirigente. O Poder
Executivo tem o dever de conversar com os trabalhadores. Isso vale
para o Governador Aécio Neves e para a Prefeita Marília Campos, de
Contagem, que têm obrigação de receber o sindicato e negociar a
campanha salarial dos servidores.

Farei dois registros antes de me adentrar no tema do qual pretendo
tratar. Esta é a primeira vez que venho à tribuna após a eleição
ocorrida no Bairro Industrial. Por isso, neste momento, registro e
parabenizo a comunidade desse Bairro, na cidade de Contagem, que,
no domingo passado, realizou as eleições da Diretoria da Associação
Comunitária. Chamou nossa atenção o fato de essa eleição ter tido a
participação de quase 2.500 moradores daquela comunidade, um
exemplo, uma lição de cidadania.

Parabenizo a chapa vitoriosa, a Chapa 1, na pessoa do seu
Presidente eleito, Beto Diniz, assim como o Presidente anterior, Flávio
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Magela, e a Chapa 2, pelo exemplo, pelo bom comportamento e pela
participação civilizada e democrática. Com aquela eleição, quem
ganha, sem dúvida, é a democracia e o movimento comunitário do
Bairro Industrial. Fica aqui nosso registro, parabenizando todos que
participaram daquele processo.

Não poderia deixar de fazer um segundo registro, Sr. Presidente,
para parabenizar o governo do Presidente Lula, especialmente o
Ministério do Esporte, por meio do Ministro Orlando Silva, que ontem
veio a Minas inaugurar o Centro Esportivo e Olímpico da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Numa parceria entre a PUC
Minas e o governo federal, foi inaugurado esse centro esportivo, um
dos mais modernos da América Latina, com pista de atletismo, campo,
piscina e quadras. É um grande projeto, e essa parceria é o exemplo
maior de que o nosso país precisa fazer investimentos dessa natureza
porque, investindo no esporte, daremos um futuro melhor para os
nossos atletas e crianças. Portanto, parabenizo a direção da PUC e o
Ministério do Esporte, do governo Lula, pela inauguração desse
importante centro esportivo e olímpico, inaugurado na cidade de Belo
Horizonte.

Sr. Presidente, faço questão de me aprofundar no debate sobre o
Projeto de Lei nº 1.017/2007, de autoria popular, dos movimentos
sociais organizados, que dispõe sobre a isenção de pagamento de
energia elétrica para consumo de até 100kW de energia por mês.
Esse projeto foi à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça
hoje, pela manhã, tendo como seu relator o nobre Deputado Sargento
Rodrigues, que solicitou fosse o projeto baixado em diligência à
Secretaria de Fazenda, para que pudesse ser feito parecer mais
consubstanciado.

Tenho, Sr. Presidente, o entendimento de que esse projeto é um dos
mais importantes a tramitar nesta Casa, pela sua natureza social, por
aquilo que representa, qual seja, dar isenção do consumo de energia
elétrica para a população carente de Minas Gerais.

Sr. Presidente, é um tema de muita importância. O nobre Deputado
Weliton Prado, árduo e fiel defensor dos projetos de autoria dos
movimentos sociais, várias vezes usou esta tribuna para tratar dessa
questão. Aliás, ele também é autor de um projeto que tem o mesmo
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conteúdo.
Esse  projeto tramita no momento em que a Cemig completa 55

anos - sabe-se que, em 2007, ela completa 55 anos de existência.
Registro que a Cemig, empresa pública do Estado de Minas Gerais,
tem um papel fundamental a cumprir na sociedade mineira. Quero
fazer uma distinção: não podemos confundir o papel do gestor de
plantão com o da empresa pública. Muitas vezes o referido gestor, em
função de uma concepção, coloca em risco a existência da empresa
pública.

Nos anos 90, início de 2000, o País viveu um intenso processo de
combate às empresas públicas. No Brasil, durante os governos
neoliberais, defenderam-se as privatizações. Durante todo o tempo,
com o claro intuito de destruir o patrimônio público do País, vendia-se
a idéia segundo a qual empresa pública não funciona, é perdulária e
atua como cabide de emprego. Não foi por acaso que, nos anos 90, o
Brasil perdeu grande parte de seu patrimônio, ou seja, tudo foi
vendido com a desculpa de se sanearem as finanças públicas do
Estado. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, o patrimônio
público estava vendido, as finanças públicas encontravam-se
completamente desarticuladas e a dívida pública brasileira havia
aumentado.

Depois, o povo brasileiro obteve sua maior conquista. Nas eleições
passadas, quando o Presidente Lula foi reeleito, especialmente no
segundo turno, o povo brasileiro deu uma demonstração de sabedoria,
enterrando, de uma vez por todas, o mito segundo o qual empresa
pública não funciona. Diante disso, as privatizações foram cabalmente
derrotadas nas urnas. Na oportunidade, o candidato neoliberal, do
PSDB, experimentou uma cena patética, pois vestiu uma camisa do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para demonstrar ao
povo que não iria privatizar essas instituições. Tomou essa atitude ao
perceber que o povo brasileiro havia dado um basta às privatizações
perniciosas feitas no País, especialmente nos anos 90.

Registro ainda, Sr. Presidente, que a Cemig, justamente na década
de 90, também enfrentou um processo disfarçado de privatização,
quando foi feito um acordo de acionistas entre ela e a empresa
americana Southern Eletric. Esse acordo, porém, foi derrubado pelo
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por intermédio de uma ação
firme ajuizada pelo Governador Itamar Franco. Ou seja, nosso
Governador, à época, ajuizou uma ação perante o Tribunal de Justiça,
com a finalidade de derrubar o perverso acordo de acionistas. É
importante que o povo mineiro esteja atento, lembre-se desse acordo
de acionistas, que, na verdade, era um processo que visava à
privatização da nossa empresa. Portanto, quando falamos na Cemig,
temos de lembrar que essa empresa já correu o risco de ser
privatizada.

Tomo a liberdade de citar um parecer utilizado pelo governo de
Minas, na época da histórica batalha pela retomada do controle
acionário da empresa. Esse parecer é da lavra do querido e ilustre
Prof. Humberto Theodoro Júnior - que foi meu professor na Faculdade
de Direito da UFMG -, e foi citado no acórdão que manteve o controle
acionário da Cemig em poder do Estado de Minas Gerais.

O Prof. Humberto Theodoro, em seu parecer, dizia: “Por um ato
negocial espúrio, o Estado acabou sendo privado do poder de
administrar soberanamente a coisa pública, em setor do mais elevado
interesse social e político. Uma sociedade de economia mista - a
Cemig - acabou sendo transformada em sociedade privada sem a
imprescindível autorização legal, e o seu gestor maior nato, o Estado
de Minas Gerais, restou subjugado à vontade administrativa de um
acionista particular e minoritário. Essa situação de tão acentuada
gravidade amesquinha o poder da coisa pública”.

É importante relembrar essas palavras do parecer para que o povo
de Minas nunca se esqueça de que em 1995 o Governador de plantão
de Minas Gerais, ferindo o princípio da legalidade, privatizou a nossa
empresa Cemig, entregando o seu controle acionário a uma empresa
americana que tinha ações no paraíso fiscal, como bem diz o relatório
do acórdão que devolveu esse controle para Minas Gerais.

“O acordo de acionistas transferiu sua participação para empresa
com sede nas ilhas Cayman, conhecido paraíso fiscal, denominada
Caymam Energy Traders, além de conferir e aumentar poderes de
administrar o processo de contratação de obras e serviços a Diretor
da Cemig indicado pela empresa Southern Electric”.

É importante registrar que essa empresa passou por esse processo.
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Se não fosse a mão firme do ilustre Governador Itamar Franco com a
Procuradoria-Geral do Estado, teríamos uma empresa como a Cemig
privatizada e entregue nas mãos de interesses estrangeiros.

Sr. Presidente, trago esse tema para debate para dizer que o projeto
que isenta o preço de energia elétrica para o consumo de até 100W é
também um momento importante, porque nossa empresa hoje passa
por um processo também grave, por aqueles que administram o
Estado.

A Cemig está sendo utilizada de forma a desrespeitar alguns
princípios constitucionais fundamentais. Tenho em mãos um
importante trabalho, uma cartilha de imenso conteúdo elaborada pelo
Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais - SindFisco. A
cartilha tem o título “Minas tem a maior alíquota de ICMS sobre a
energia elétrica no País”. O Sindicato mostra, de forma cabal, que o
Governador Aécio Neves tem desrespeitado a Constituição da
República e os princípios ali constantes.

Nossa Constituição determina o princípio da capacidade contributiva
e da progressividade. Segundo esse princípio estipulado pela
Constituição de 1988, sempre que houver possibilidade, os impostos
devem respeitar o princípio da progressividade. Isso significa que,
quanto maior a base de cálculo, maiores devem ser as alíquotas, de
tal forma que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga
menos e quem não tem nada nada deve pagar.

Há também o princípio da essencialidade: quanto mais essencial for
a mercadoria ou o serviço, menores devem ser as alíquotas de
impostos pagos. Quanto mais supérflua for a mercadoria ou o serviço,
maiores devem ser as alíquotas de impostos. Um serviço essencial
para a população tem de ter alíquota baixa e tarifa de imposto mais
barato. As alíquotas de serviços essenciais, como a luz, a água e o
telefone, devem ser as mais baixas possíveis.

Quanto aos produtos supérfluos consumidos pela minoria da
população, esses sim devem conter a sobrecarga do imposto. O que
ocorre hoje, em Minas Gerais, é a inversão do princípio da
essencialidade. Por meio da política praticada pelo governo do Estado
e utilizando a nossa querida Cemig, a injustiça tributária está mais
evidente. Ao invés de reduzir a carga tributária dos serviços e dos
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bens essenciais para a população, o governo Aécio Neves,
infelizmente, faz o contrário.

O governo mineiro impõe alíquotas elevadas nos bens e serviços
essenciais: 30% de imposto na conta de energia elétrica, 25% na de
telefone e na gasolina. E, ao invés de diminuir os impostos desses
serviços essenciais, o Governador reduz os impostos dos produtos
supérfluos. Por meio da Lei nº 15.956, de 2005, ele reduziu as
alíquotas das jóias, que atualmente pagam 5% de imposto, e de
querosene para aviação, que paga 3% de imposto, justamente para
favorecer os mais privilegiados do Estado de Minas Gerais.

A tarifa de energia elétrica da Cemig é uma das mais altas do País
e, nos últimos anos, subiu mais que a inflação. Estamos engajados,
portanto, na campanha pela redução da tarifa sobre a Cemig. Esse
projeto de autoria popular é fundamental para concretizar essa grande
conquista do povo mineiro. Minas Gerais possui uma das maiores
contas, uma das maiores alíquotas de imposto sobre ICMS do País,
com um percentual de 30%. Se você paga uma conta de, por
exemplo, R$100,00 por mês, com imposto de 30%, na verdade você
está pagando R$70,00 pelo serviço. Isso significa que o imposto sobre
o valor consumido não é 30%, mas sim 42,85%. E, se considerarmos
as tarifas públicas embutidas, pode chegar até 60% sobre a tributação
da conta de luz. Isso é de uma gravidade tamanha, porque
compromete a sobrevivência de famílias necessitadas no Estado de
Minas Gerais.

De acordo com as tabelas divulgadas pela Cemig e pela Secretaria
de Fazenda de Minas Gerais, constatamos que a Cemig cobra a
segunda tarifa mais cara de energia elétrica do País, perdendo
apenas para a Empresa de Energia Elétrica do Mato Grosso do Sul -
Enersul. A tarifa desse Estado, sem inclusão do ICMS, custa
R$0,46.36, enquanto aqui custa R$0,43.31. Somos o Estado que
cobra a maior tarifa de energia elétrica. Portanto, trata-se de uma
situação de ilegalidade e de desrespeito aos princípios da
progressividade e da essencialidade sobre serviços essenciais, como
a conta de luz.

Gostaria de ressaltar e parabenizar todo o movimento social, que
teve a iniciativa de elaborar o Projeto nº 1.017, de 2007, de autoria
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popular, e ainda de convocar todo o povo de Minas Gerais a estar
atento à tramitação do projeto nesta Casa. É essencial a tramitação
desse projeto, primeiro, para mostrarmos que a Cemig, empresa
pública, tem de servir ao povo de Minas Gerais; segundo, para não
cairmos numa armadilha, ou seja, em nome do combate à política
pública praticada pelo Governador, jogarmos a água com a criança
fora. Precisamos defender a Cemig como empresa pública e exigir
que ela cumpra seu papel constitucional, defendendo os mais
necessitados e carentes de Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, volto a esta tribuna
para comentar, de forma bastante singela, alguns episódios
interessantes que estão acontecendo na minha cidade de Teófilo
Otôni.

Embora o Ministério Público esteja se comportando de maneira
bastante auxiliar da Prefeitura, condescendente com os erros e os
equívocos cometidos pela administração municipal, a maioria das
licitações são transformadas em dispensa de licitação. Embora haja
em Teófilo Otôni a prática permanente da apropriação indébita de
obras públicas, de obras do Estado transformadas em obras do
Município, apesar de todas essas circunstâncias, na minha cidade
está acontecendo um fato muito curioso, as meias verdades estão
prevalecendo sobre a verdade.

Em razão de a imprensa encontrar-se um pouco amarrada às
finanças da Prefeitura, o que não sabe o nosso povo é que a meia
verdade é muito pior do que a mentira porque ela tem uma parecença,
uma semelhança com a verdade, mas é uma mentira de todo o
tamanho.

No último domingo, no festival da laranja, da Lajinha, a nossa
Prefeita anunciou, de forma bastante tronitoante, que vai construir um
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prédio escolar nessa localidade. Na verdade, trata-se de uma obra a
ser realizada pelo Estado de Minas Gerais. É o governo do Estado
que vai construir o prédio, mas a Prefeita se apropria da obra do
Estado como se dela fosse.

No mês passado, houve uma audiência com o DNIT, em Teófilo
Otôni, para definir o projeto de restauração da BR-116, a Rio-Bahia,
na qual estive presente. Apenas um Prefeito da região compareceu, o
Prefeito de Catuji, no entanto a nossa Prefeita vai para a televisão e
para a rádio dizer que o DNIT vai fazer esta ou aquela obra, quando,
na verdade, quem participou da audiência pública fui eu, e fomos nós
que definimos com o DNIT quais as obras e que tipo de intervenções
serão feitas na BR-116.

Em 2003, demos início ao processo de entendimento com a
Universidade Federal de Diamantina e tivemos três encontros com a
Reitora, para que fosse criado, em Teófilo Otôni, um “campus”
avançado da Universidade Federal de Diamantina, que, mais tarde,
passou a se chamar Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri - UFVJM; no entanto essa universidade se transformou num
mote político, o que deu a vitória à atual Prefeita nas eleições, como
se a decisão tivesse sido dela, naquele momento, deixando
transparecer que ninguém fez nada antes.

Hoje me antecipo à Prefeita para dizer que a Secretaria de Estado
de Educação enviou para o Deop a ordem de licitação para o prédio
da UFMG, em Teófilo Otôni, do “campus” avançado da UFMG. Não
estou falando da UEMG, e sim da UFMG. As obras serão iniciadas
nos próximos dias.

Quero me antecipar para evitar que a referida Prefeita se aproprie
indevidamente de mais uma obra, entre tantas de que ela se tem
apropriado.

A minha cidade virou a “Capital da mentira”. É impressionante a
prestidigitação. O mágico Mister M baixou em Teófilo Otôni. Simulam
coisas na minha cidade, como se a minha Prefeita fosse a pessoa que
estivesse fazendo todas aquelas obras que o Governador Aécio
Neves está construindo lá. Tudo que se faz aparece, de repente,
como se fosse de autoria da Prefeitura. É estranho que, há pouco
mais de meia hora, me tenha ligado uma pessoa de lá, feliz e
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satisfeita, dizendo que a Prefeita foi à rádio falar que havia decidido a
aprovação da ZPE de Teófilo Otôni no Senado. Os Deputados que
aqui estão se lembram de que, há 2 horas, fiz um pronunciamento
abordando exatamente a aprovação desse projeto na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado e citei a origem dessa Zona de
Processamento de Exportação - ZPE. É uma obra maravilhosa,
iniciada em 1988 pelas mãos do Deputado Federal Luiz Leal. Em
1994, consegui do Presidente Itamar Franco autorização para o início
das obras. Quando eu era Secretário Adjunto de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos - a Comig fazia parte da nossa
Secretaria -, investimos US$3.000.000,00 na construção dessa ZPE,
que está pronta. Agora, a nossa Prefeita vai à rádio tentar assumir a
paternidade da obra. Posso dar a ela uma sugestão: como é uma
mulher, deveria assumir logo a maternidade, porque não pode haver
duas mães. Você pode ter três, quatro ou cinco pais, mas mãe, só
uma. Aceitaríamos, de bom grado, que ela assumisse a maternidade
da obra.

É impressionante como as coisas estão ocorrendo em Teófilo Otôni.
Vejam V. Exas.: em 30/3/2007, a Prefeitura solicitou o credenciamento
do serviço de oncologia para o Hospital São Vicente de Paulo - o
documento foi assinado pela Prefeita e pela Secretária Ildete -; no dia
29/5/2007, a Gerência Regional de Saúde juntou os documentos e as
informações pedidas pela Prefeita e encaminhadas pelo Secretário
Municipal de Saúde; no dia 31/5/2007, a mesma Gerência
encaminhou esses documentos à Secretaria de Estado de Saúde; no
dia 6/6/2007, a Coordenadora de Alta Complexidade da Secretaria de
Estado de Saúde opinou favoravelmente, por via do Ofício nº 81/2007,
à iniciação do processo de discussão no Conselho Municipal de
Saúde para o credenciamento de uma entidade ou empresa que
pudesse explorar os serviços de oncologia - radioterapia e
quimioterapia - no Município de Teófilo Otôni; no dia 11/6/2007, a
Diretora do Núcleo de Credenciamento da Secretaria de Estado de
Saúde encaminhou o parecer, estipulando, de forma muito clara, que
cabe à CIB Macrorregional eleger o melhor local e encaminhar o
processo de credenciamento. Está tudo certo até aqui; porém, antes
do credenciamento, que funciona como licitação, antes que algumas
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entidades ou empresas se habilitassem, uma empresa chamada
Oncorad vem fazendo obras no hospital, desde o final do ano
passado, para implantação do serviço de oncologia na cidade. São
cartas marcadas!

Será que a nossa Prefeita não entendeu que já se foi o tempo de as
pessoas fazerem tudo por debaixo do pano e passarem por cima da
licitação, da concorrência, do credenciamento? Será que os vários
exemplos de corrupção e “maracutaia” neste país não servem, não
valem para Teófilo Otôni, onde a maioria das licitações são
transformadas em dispensa? Será que o nosso povo ficará
eternamente enganado com meias verdades, que são piores do que a
mentira? Será que o nosso Ministério Público vai acobertar
procedimentos como esses, provocados pela própria Prefeita?
Quando ela era Deputada, e eu, Prefeito, alinhavou-me 48 processos
sobre coisas irrisórias. Desse total, ganhei 28. Faltam apenas 20...

Não fizemos nenhuma denúncia contra a nossa Prefeita. Nenhuma.
Neste momento, cabe-me advertir, pois Teófilo Otôni é a última
grande cidade na direção da Bahia, é a única cidade-pólo da
macrorregião do Nordeste mineiro que precisa de um serviço de
oncologia. Esse vício de origem, antes da disputa do credenciamento,
antes de deixar uma, duas, três empresas apresentarem documentos
para se escolher a melhor empresa, para se criar o serviço de
oncologia de Teófilo Otôni, já se fez antecipadamente por carta
marcada. Estão querendo criar um serviço de oncologia em um
hospital de baixa complexidade.

Meu querido amigo, companheiro e médico, caro Deputado que está
ouvindo o que estou dizendo. Como se instala um serviço de
oncologia num hospital de baixa resolutividade, onde não há UTI,
dizendo que vão conveniar com outro hospital o uso da UTI? Ora, se o
cidadão que passou mal tem de ir para uma UTI, quando chegar a um
outro hospital, já morreu. Isso que está ocorrendo é um fato dramático
na minha cidade. Não é só o predomínio da meia verdade ou da
mentira, anestesiaram a cidade inteira, parece que só há médico
anestesista lá. Ninguém reage. Vereadores não reagem, a imprensa
não reage. Portanto, resta-me este espaço livre da Assembléia de
Minas para alertar o povo da minha terra. Não é possível que se faça
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“maracutaia” desse tamanho, e ninguém diga nada. Os aloprados
estão fazendo sucesso na minha terra. Estão pregando uma verdade
mentirosa. Estão insinuando para o nosso povo que está tudo bem e
que a única coisa que não vai bem é quando a Oposição atrapalha.

A Prefeita já se apropriou do presídio de R$7.000.000,00 que
estamos criando, está-se apropriando da audiência pública do DNIT,
que vamos consertar as estradas, especialmente a BR-126, está-se
apropriando da escola que será construída na Lajinha. No dia em que
conseguimos um aumento de 108% no repasse do Estado para o
transporte escolar, foi à televisão e ao rádio dizer que peitou o
governo e ganhou a queda-de-braço. Não é possível que alguém
proceda dessa maneira impunemente. Não se pode aceitar, não se
pode acreditar que uma sociedade inteira de uma cidade-pólo de 150
mil habitantes, que já foi a 4ª maior cidade de Minas, com foros de
civilização, com tradição, possa ser enlevada, engodada pela
mentirada oficial.

Em minha cidade, algumas pessoas me perguntam o que houve,
que ninguém fala nada, ninguém reage. Não há reação. Os
Vereadores, coitados, com medo de perder seus 10, 15, 20
“carguinhos” na Prefeitura, ficam silenciosos. A reunião na Câmara de
lá é uma beleza. Ninguém fala nada, ninguém reclama nada. Está
tudo uma maravilha. Se você for à minha cidade e conversar com as
lideranças, parece que está tudo bem, mas, se for para o meio da rua,
verá o que está ocorrendo. Houve desmantelamento da saúde,
desmantelamento da educação. Há Distritos e povoados, por
exemplo, o povoado de Brejão, em que metade dos alunos não
comparecem na escola, porque não há transporte escolar, em que um
terço das professoras sistematicamente não vai dar aula por falta de
transporte, em que as Inspetoras Escolares, no período de dois anos
e cinco meses, nunca compareceram. Desmantelamento da saúde,
desmantelamento da educação, irresponsabilidade no pagamento. Até
hoje, uma parcela considerável dos servidores não receberam o 13°
salário do ano passado. Até hoje! Inadimplência total e absoluta.

O Presidente Lula quis premiar a nossa Prefeita, que é do seu
partido, e mandou R$30.000.000,00 para Teófilo Otôni. Quando a
Caixa Econômica Federal foi fazer avaliação do estudo da capacidade
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de endividamento e de pagamento, a cidade, levando em conta o
Orçamento de 2004, época em que deixei a Prefeitura, poderia, de
fato, tomar esse dinheiro emprestado. Levando em conta o Orçamento
de 2005, primeiro ano da atual Prefeita, só poderia tomar emprestado
R$7.000.000,00. Levando em conta o Orçamento de 2006, a
Prefeitura só poderia tomar zero, nenhum tostão de empréstimo.

A cidade está entregue às traças, arrebentada, violentada, suja,
cheia de buracos, e, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que é mais
importante, temos um festival de consultorias e auditorias contratadas
pela Prefeitura. Apesar de ela ter um quadro de 16 a 18 advogados,
contrata uma empresa com mais 16, 18, 20 advogados. Também
contrata pessoas para fazer projetos, enquanto seus engenheiros
estão à toa. Encostam-se os engenheiros, os arquitetos, os
urbanistas, não os deixam trabalhar, mas contrata-se consultoria e
auditoria fora.

Começarei, Sr. Presidente, a partir de hoje - todos os dias, se
necessário -, a fazer uma análise do que ocorre na cidade-pólo de
Teófilo Otôni, cidade importante do Nordeste mineiro, última grande
cidade do Nordeste mineiro, porque dela dependem 63 Municípios,
que, se ela for mal, também irão.

Se não tivermos responsabilidade de cuidar da cidade de Teófilo
Otôni, Poté, Ladainha, Malacacheta, Maxacalis, Umburatiba irão de
mal a pior.

É preciso, Sr. Presidente, que essas denúncias sejam conhecidas e
que o Ministério Público, que até este momento foi condescendente
com a Sra. Prefeita, talvez em função de sua idade avançada, possa
apurar um pouquinho mais a responsabilidade civil e criminal sobre
fatos dessa natureza. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia, venho a esta
tribuna para aprofundar melhor o debate que teve palco aqui esta
tarde, tratando da nossa Cemig. Primeiro, isso é algo inconteste:
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todos nós, mineiros e mineiras, como cidadãos, queremos o direito
sagrado de ter uma qualidade de vida digna, o que hoje implica ter
energia elétrica, saneamento, condição de habitabilidade adequada e
custos razoáveis. Portanto, não há o que se reparar quando há uma
iniciativa que busque estabelecer qualquer proposta de se reduzirem
os custos e realmente trabalhar cada dia mais para que nossa Cemig,
que atualmente, para nosso orgulho, já é considerada a melhor
empresa de energia elétrica da América Latina, seja também uma
empresa capaz de fornecer energia elétrica com qualidade e
universalidade para todos os mineiros e, de preferência, com o menor
preço.

Não há o que discutir sobre isso, e é preciso buscarmos todos o
mesmo caminho. O que não se pode, a pretexto de defender algo que
é consenso, é usar algumas afirmações que não são nem
verdadeiras, nem apropriadas e muito menos justas. Queria relembrar
aqui algumas questões. Remontou-se aqui a um pouco do passado da
Cemig, e, no entendimento deste Deputado, isso não se fez de forma,
pelo menos, completa. Primeiro, há que se lembrar que, ainda no
governo Hélio Garcia, a Cemig já desenvolvia parcerias com a
iniciativa privada e foi justamente a primeira empresa brasileira a
construir uma usina em parceria com a iniciativa privada: a usina de
Igarapava, iniciada no governo Hélio Garcia e concluída no governo
Eduardo Azeredo. E, quando se falou que, no governo Eduardo
Azeredo - aquele governo ou o governo de plantão de 1995, que eram
o Governador Eduardo Azeredo e o Vice-Governador Walfrido dos
Mares Guia -, se teria aberto mão ou transferido o controle acionário
da Cemig - e ouvi bem o que foi dito aqui -, afirmo que isso não é
verdade, nunca aconteceu.

A Assembléia Legislativa, à época, autorizou o governo de Minas a
vender até 33% das ações da Cemig. Isso foi discutido na Assembléia
e não é nenhuma novidade no Estado brasileiro. Aliás, não é
nenhuma atitude isolada da Cemig. Isso, a cessão de parte do capital
de uma determinada empresa pública, ocorreu em governos do PT,
ocorreu em governos de outros partidos. Isso capitaliza a empresa
pública sem que ela perca o comando. Em momento algum a Cemig
deixou de ter o comando por parte do governo do Estado e as suas
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ações voltadas para o povo mineiro. Mesmo quando, em acordo de
acionistas, se estabeleceu a participação dos acionistas minoritários
na diretoria, de oito Diretores apenas três representavam a iniciativa
privada. E o Presidente é sempre indicado pelo governo do Estado. O
fato de isso ter mudado no governo Itamar Franco não alterou em
nada o equilíbrio acionário, que continuou o mesmo, não se
recompraram as ações e nem se cancelaram as suas vendas.

A verdade que tem de ser dita é que isso fez muito bem para a
saúde daquela empresa e, consequentemente, para o povo mineiro.
Porque a Cemig viu, a partir de então, um crescimento como nunca se
viu em toda a sua história. Isso foi bom para os funcionários e para o
povo mineiro. Por que foi bom para o povo mineiro? Primeiro, porque
é preciso dissociar isso da questão de que eu já falei e que todos nós
comungamos - temos que trabalhar para diminuir a tarifa de energia.
Mas ela, em termos reais, não aumentou. Pelo menos não aumentou
por decisão da Cemig. Já a partir daquela época, quem define o valor
da conta de luz que cada um de nós, mineiros, ou qualquer brasileiro
paga, em última instância acaba sendo a Aneel, um órgão diretamente
ligado ao governo federal. É ali que se aprovam as planilhas, que se
analisam os preços de custo da energia elétrica e quanto será o valor
que cada cidadão pagará. Não teve grandes alterações, embora tenha
crescido com o tempo e precise reduzir.

A Cemig chegou à marca de 6.400.000 famílias e estabelecimentos
comerciais e empresariais ligados a energia elétrica. De todos os
programas de atendimento de energia elétrica rural no Brasil, é o
programa que está mais avançado. É o que conseguiu fazer,
proporcionalmente, o maior número de ligações, chegando bem perto
de uma universalização, o que quer dizer que todo cidadão de Minas
Gerais tem energia elétrica. Tudo isso sendo feito com muito
profissionalismo, com muita competência e com muita seriedade.

Eu precisava fazer essas observações, Sr. Presidente, porque não
tenho dúvida de que em uma coisa estamos todos unidos. É bom que
a Aneel comece a ter a competência de auxiliar num processo de
parceria, como o nosso Governador Aécio Neves sempre defende, da
Eletrobrás, dos governos estaduais e federais, e de ações para
podermos reduzir o custo da energia elétrica.
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É bom que possamos ter ações do governo federal para redistribuir
melhor os impostos. Imposto alto na conta de energia não é uma
prerrogativa do governo de Minas. Infelizmente, infelizmente, eu
insisto, é algo que se vê em todos os Estados da Federação. Energia
elétrica, combustível e telefonia são os alvos de maior volume de
impostos que alcançam toda a população - nos governos do PT, em
vários Estados da Federação ou até em Prefeituras que têm serviços
dessa natureza; existem casos até de Municípios que têm companhia
de energia elétrica, não raro com tarifas exorbitantes. Sou contra isso
também.

É preciso uma reforma tributária no Brasil para baixar impostos e
para distribuí-los melhor. Eles ficam quase todos na mão do governo
federal. E aí fica muito difícil falar em reduzir o imposto no Estado e a
gente vai, conseqüentemente, ver isso repercutir na vida do
trabalhador, do funcionário público do Estado, ou dos servidores da
educação, por exemplo. Estamos precisando, com urgência, de um
reajuste para eles. É muito fácil chegar e falar: Olha, o governador... É
um absurdo. Tinha que baixar o ICMS. Aliás, tinha que isentar o
ICMS. Ninguém deveria pagar o ICMS aqui em Minas Gerais. E às
vezes não lembramos que é com o ICMS que se vai pagar o salário
do funcionário da educação.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Um aparte, Deputado.
O Deputado Domingos Sávio - Aguarde um minuto, Deputado,

preciso concluir meu raciocínio. Estou justamente rebatendo
afirmações feitas por um colega do seu bloco que não foram
apropriadas e que não me foi possível rebater no momento.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso deixar claro que temos, em Minas
Gerais, a melhor companhia de energia elétrica da América Latina.
Essa não é uma afirmação minha. Tivemos, por inúmeras vezes, o
reconhecimento internacional do trabalho sério feito pela Cemig.
Quero separar uma coisa da outra, o que é possível e necessário.

Nós queremos reduzir, sim, o valor da conta de energia elétrica.
Todos nós queremos. Não é a Oposição apenas que deseja. Aliás, a
Oposição tem o poder. A Oposição em Minas, o PT e o PCdoB,
comanda o Brasil e pode fazer tanta coisa. Aliás, promete tanta coisa
e, infelizmente, não faz. Prometeu revisar a distribuição dos impostos,
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e nem o 1% de aumento do FPM, que o Presidente Lula disse que iria
determinar ao Congresso para que tomasse as providências para este
ser votado e distribuído em tempo recorde, andou; vai a passos de
tartaruga para ser votado, quem sabe, no ano que vem.

É preciso separar o discurso, a bravata, a Oposição, por ser
oposição da vontade de fato de melhorar as coisas. Queremos e
vamos trabalhar para que possamos reduzir a conta de energia
elétrica. Por causa disso, não podemos, de maneira alguma, fazer
uma crítica ostensiva, gratuita à Cemig e aos ex-governantes com
inverdades, com observações sem fundamento. Nunca, em sua
história, a Cemig perdeu o comando de ser uma empresa estatal. Ela
sempre o foi. Ela teve uma autorização da Assembléia para vender
33% de suas ações. Não houve nenhuma iniciativa de governos
seguintes para mudar esse quadro. É bom destacar que essa
operação e a maneira com que foi conduzida, se havia menor ou
maior participação dos acionistas, foi, naquela época, coordenada por
um elemento do governo, e não pelo Governador Eduardo Azeredo. O
elemento que coordenou todo o processo e já veio a público várias
vezes para defendê-lo, esse cidadão é o mais importante Ministro do
governo Lula, na época o Vice-Governador, Walfrido dos Mares Guia.
Ele era Vice-Governador e fez todo esse trabalho de privatizar os 33%
das ações. Aí, de repente, alguém faz uma crítica feroz ao ex-
Governador Eduardo Azeredo, e o Ministro Walfrido está nas nuvens,
não há nada de errado com ele. É preciso esclarecer as coisas.

Temos uma empresa séria, que tem prestado um grande serviço ao
povo de Minas. Precisamos reduzir as tarifas. Precisamos melhorar
também a pouca-vergonha deste país, de um governo que se diz
moralista e fica encobrindo corrupção, como faz o governo federal. Ali,
sim, é dureza. Aqueles que ousam vir aqui acusar simplesmente
fingem que nada acontece em Brasília. Isso é realmente de
entristecer. É de entristecer ver o Presidente falar: “Oh, o meu irmão é
peixinho pequeno”. Como se roubinho pequeno, corrupção pequena,
envolvimento com a máfia dos caça-níqueis fosse uma coisa normal,
que pudesse ser deixada de lado. Alguns insistem em idolatrá-lo.
Parece que sofreram uma lavagem cerebral e não querem, de
maneira alguma, aceitar que há muita coisa a ser mudada no País, a
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começar de Brasília.
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Obrigado. Reafirmo,

endosso e parabenizo o pronunciamento do Deputado Carlin Moura.
Esse debate já é feito há muito tempo. A população de Minas não
agüenta mais a tarifa exorbitante da Cemig. Aumentou em abril. Neste
mês, já pagamos mais caro, e a Cemig não está satisfeita. Já recorreu
à Aneel porque quer 20%.

Nos três primeiros meses, o faturamento da Cemig foi de
R$400.000.000,00, e fechará o ano com faturamento de
R$3.000.000.000,00. O aumento da conta de energia elétrica, só
neste governo, foi além de 100%, muito acima de qualquer índice
inflacionário. Nos últimos dez anos, chegou a mais de 500%. O povo
não agüenta tanto aumento. A maior alíquota de ICMS do País é de
Minas Gerais, de 30%, cuja cobrança, por dentro, chega a 42%.

Os jornais denunciam. Jornal “Estado de São Paulo”: “Energia
elétrica é 42% mais cara em Minas Gerais”; jornal “Estado de Minas”:
“Lucro da Cemig cresce e atinge R$406.000.000,00 em apenas três
meses”; jornal “Hoje em Dia”: “Cemig pede revisão do reajuste da
conta de luz”. Os gastos da Cemig com propaganda estão previstos
em R$93.000.000,00 para este ano. Isso é muito dinheiro.

Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, aprovamos requerimentos e faremos audiência
pública e visita ao Diretor da Aneel para que o relator do processo não
autorize mais esse aumento para a Cemig. Fizemos apelo ao
Governador, para que se sensibilizasse e a Cemig desistisse desse
recurso. Fizemos apelo ao Presidente da Cemig, nesse mesmo intuito.
No âmbito federal, o Deputado Federal Elismar Prado já solicitou
auditoria do TCU e apresentou requerimento solicitando que o relator
não conceda o aumento solicitado pela Cemig.

Portanto, vemos como grande discrepância o aumento exorbitante
da conta de energia elétrica. V. Exa. mesmo deu um exemplo em
relação aos salários dos servidores de Minas, que pagam as tarifas
mais altas e têm a menor remuneração do País. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Weliton Prado, não me
surpreendo com a forma como V. Exa. se manifesta, pois já não é
novidade. V. Exa. o faz muito bem, assim como o fez em outros
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episódios nesta Casa.
O povo brasileiro já sabe que existe uma distância muito grande

entre o discurso e a prática de algumas pessoas. Curiosamente, V.
Exa. disse que a Aneel autorizou o aumento, a agência do governo
federal que regulamenta os preços da conta de luz de todo o Brasil, e
da Cemig também. Conte conosco nessa luta, mas quem tem força
com o Presidente Lula é V. Exa. e a Bancada do PT, para tomar
providências adequadas e fazer uma reforma tributária decente no
País, para reduzir o ICMS e as tarifas, para que a conta de luz tenha
um valor menor.

Eu também quero isso e defendo. O que não podemos aceitar é
esse tipo de bravata, de quem vem aqui xingar e espernear contra a
Cemig, mas quando se vê o governo estadual do PT nos outros
Estados, a tarifa é a mesma. O governo federal é que tem o controle,
por meio do Confaz, das normas de cobrança de ICMS. Assim como é
o governo federal que estabelece a aprovação da tarifa que a
empresa de energia elétrica quer cobrar do cidadão. Portanto, respeito
e concedo aparte sempre que me é pedido, concordando ou não com
o que o Deputado dirá. Mas o povo precisa separar o joio do trigo, o
discurso e a bravata daquilo que realmente queremos: mudanças
concretas. Quem pode melhorar a relação entre o contribuinte e o
Estado no Brasil, diminuindo impostos, é o governo federal, fazendo a
reforma tributária. Não faz, porque não quer. Deve cobrar menos
impostos e distribuir parte maior para os Estados e Municípios. Não
faz, porque não quer. Deve reduzir os impostos das contas de energia
elétrica. Não faz, porque não quer.

Concluindo, Sr. Presidente, é importante deixar claro: Minas Gerais
tem uma empresa de energia elétrica que é a melhor da América
Latina. Tem de melhorar? Sim. Mas não vamos, a pretexto de fazer
oposição ao Governador Aécio Neves, xingar o nosso próprio
patrimônio.

Tenho a certeza de que os servidores da Cemig não ficarão felizes
em ver a empresa ser atacada. A Cemig é uma empresa séria,
patrimônio do povo mineiro, e deve ser preservada como tal. Muito
obrigado.

* - 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 as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio, Ronaldo Magalhães
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação do BSD) e
Weliton Prado (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Bráulio Vaz, Carlin Moura, Neider
Moreira e Wander Borges. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo” nas datas mencionadas 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 Rabelo,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade,
Substituto, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (10/5/2007) e
Ronaldo Mota, Secretário de Educação Superior, Substituto
(12/5/2007). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei nº 437/2007, no 1º turno (Deputado Agostinho Patrús



1126

Filho) e Requerimento nº 461/2007, em turno único (Deputado
Lafayette de Andrada). Suspendem-se os trabalhos. Às 11h37min são
reabertos os trabalhos sob a Presidência do Deputado Zé Maia e com
a presença dos Deputados Agostinho Patrús Filho, Sebastião
Helvécio, Ronaldo Magalhães (substituindo este ao Deputado
Lafayette de Andrada, por indicação do PSDB) e Weliton Prado
(substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação do PT). 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
172/2007 na forma do Substitutivo nº 2; 437 e 442/2007 na forma dos
substitutivos que receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); 930/2007 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); e pela rejeição do Projeto de Lei nº
213/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada), registrando-se os
votos contrários dos Deputados Sebastião Helvécio e Weliton Prado.
O parecer sobre o Projeto de Lei nº 622/2007, que conclui pela
aprovação da matéria no 1º turno (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição) tem a sua discussão adiada
atendendo-se a requerimento do Deputado Weliton Prado, aprovado
pela Comissão. O Projeto de Lei nº 68/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho,
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. O Requerimento nº 461/2007 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Agostinho Patrús Filho, aprovado pela Comissão. O Deputado Weliton
Prado se retira da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação é rejeitado o requerimento da
Deputada Elisa Costa, em que solicita seja realizada reunião para, em
audiência pública, obter esclarecimentos sobre os resultados obtidos
com o empréstimo feito pelo governo do Estado à Belgo Mineira
Bekaert Artefatos de Arame Ltda., em 2004, para investimentos nas
unidades de Itaúna e Vespasiano. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/5/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Antônio Carlos Arantes
(substituindo este ao Deputado Zezé Perrella, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Getúlio Neiva. 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 debater o
papel da mídia na divulgação e no fortalecimento do turismo no
Estado de Minas Gerais e a discutir e votar proposições da Comissão.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Rodrigo Barreto de Lucena, Gerente-Geral da TV Assembléia; e
Arthur Vianna, Chico Maia e Marden da Mota, jornalistas do jornal
“Turismo de Minas”, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Eros Biondini, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta 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 Vanderlei Miranda
(3), em que solicita sejam convidados a participar desta audiência
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pública os Srs. Arthur Vianna, Chico Maia e Marden da Mota,
jornalistas; seja realizada vistoria desta Comissão em conjunto com a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no Rio Paraopeba,
entre a Barra do Paraopeba, em Felixlândia, e a Barra do Rio São
Francisco, em São José do Buriti, com o objetivo de verificar as
condições ambientais, a política e o sistema regional de turismo no
Lago de Três Marias; e seja realizada visita desta Comissão ao
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, com o objetivo de discutir a
política e o sistema de turismo na cidade de Belo Horizonte, bem
como o fomento da produção industrial e do comércio; Eros Biondini,
em que solicita seja realizada audência pública desta Comissão em
conjunto com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
com o objetivo de discutir as implicações da Instrução Normativa nº
51, de 18/9/2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a necessidade de ampliação do Laboratório de
Análise da Qualidade do Leite da Escola de Veterinaria da
Universidade Federal de Minas Gerais e a viabilização do Projeto
Rural relativo à Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - João Leite - Cecília Ferramenta.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Domingos Sávio e Almir Paraca,
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 acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei



1129

nºs 785, 786, 958, 968/2007 (Deputado Walter Tosta); 777, 990,
1.002, 1.009/2007 (Deputado Domingos Sávio); 875, 884, 971,
984/2007 (Deputado Antônio Carlos Arantes); 390, 658, 981/2007
(Deputada Elisa Costa), 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, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 29/2007,
na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 (relatora:
Deputada Rosângela Reis); e pela aprovação, em turno único, dos
Projetos de Lei nºs 482/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio, em
virtude de redistribuição); 659/2007, na forma do Substitutivo nº 1
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Domingos Sávio); 800/2007 (relator: Deputado Almir
Paraca, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 784, 825 (relator: Deputado Walter Tosta); 857 e
928/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes) que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 567, 568, 586, 593 e
607/2007. 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 Rosângela Reis (2), em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão em conjunto com a
Comissão de Educação, para debater, no Município de Ipatinga, a
qualificação sócio-profissional e a inserção de jovens no mercado
formal de trabalho; seja realizada audiência pública desta Comissão
em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, na cidade de
Ipatinga, para debater a preservação do meio ambiente como forma
de geração de emprego e renda. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência 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, 6 de junho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - João Leite.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 5/6/2007
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Antônio
Genaro, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 151/2007, no 1º turno, e 819 e 975/2007, em turno
único (Deputada Gláucia Brandão); 977/2007, em turno único
(Deputado Dimas Fabiano) e 335/2007, no 1º turno (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 713/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça); 819/2007
(relatora: Deputada Gláucia Brandão), que receberam parecer por sua
aprovação; e 977/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano), que
recebeu parecer por sua aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 498, 515, 542, 549, 557,
581 e 585/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 121, 258, 280, 377, 401, 452 e 476/2007. 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 Deiró Marra, em que solicita seja realizada
reunião conjunta com as Comissões de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática e Participação Popular, com a finalidade de
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debater a transferência do Centro de Referência do Professor, bem
como as regras de ocupação dos imóveis do "Corredor Cultural".
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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 junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007:
ofícios dos Srs. Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda;
Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Luiz
do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do
Brasil e Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier,
respectivamente, Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional, da Caixa Econômica Federal. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 267/2007 (Deputado
Jayro Lessa), no 1º turno, e 380/2007 (Deputado Sebastião Helvécio),
no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 322/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho) e
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380/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); e pela aprovação,
no 1º turno, do Projeto de Lei nº 933/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constittuição e Justiça (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho). O Deputado Agostinho Patrús Filho se retira da reunião.
São aprovados também os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 261/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa) e
356/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) na forma dos
Substitutivos que receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; 425/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa); pela aprovação do Projeto de
Lei nº 458/2007 na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pelo relator
e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 478/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Saúde (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 635/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa). O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 301/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Zé Maia. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 416/2007, que
conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Turismo, tem a sua discussão adiada, atendendo-se a requerimento
da Deputada Elisa Costa, aprovado pela Comissão. Os Projetos de
Lei nºs 852 e 1.137/2007 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 votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Padre João, em que solicita seja
realizada reunião para debater e dar encaminhamentos ao Simples
Nacional; e Padre João e Elisa Costa, em que solicitam seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, os problemas enfrentados
pelos Municípios mineiros que aderiram ao Programa Máquinas para
o Desenvolvimento-Fundomaq - e estão impedidos de realizarem
outros convênios federativos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, dia 12/6/2007,
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às 14 horas, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 11/6/2007

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão 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 por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater o tema "Projeto Incluir - rediscutindo a inclusão" e os
subtemas "O que é o projeto; dificuldades para sua implementação;
limite de idade; perspectivas de melhoria; avaliação das pessoas que
podem ser incluídas; aplicabilidade do Projeto de Lei nº 652/2007". A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Ana
Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial da Secretaria de
Estado de Educação, e os seguintes convidados permanentes: Cíntia
Maria Oliveira de Lucena, Promotora de Justiça Especializada na
Defesa da Infância e Juventude; Flávio Couto Silva de Oliveira,
Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência - Conped - e Coordenador da Caade; Estela
Mares Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos
de Pessoas Especiais - Apape; Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-
Presidente da Federação das Apaes de Minas Gerais; Renata Mendes
Araújo Cruvinel, Assessora Técnica da Coordenadoria Estadual de
Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência; e Marcone
Alexandre da Silva, referência técnica em Saúde Mental da Criança e
do Adolescente, ambos da Secretaria de Estado de Saúde, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se,
neste momento, a presença do Deputado Vanderlei Miranda. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é
aprovado requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita a
prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de funcionamento desta
Comissão. 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, 18 de junho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Walter Tosta.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues,
Sebastião Costa e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João
Leite e Wander Borges. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.156, 1.160, 1.182, 1.190, 1.199 e 1.202/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.159, 1.188, 1.200, 1.201 e 1.204/2007 (Deputado
Sebastião Costa); 1.187, 1.193, 1.194 e 1.206/2007 (Deputado Delvito
Alves); 1.154, 1.155, 1.157, 1.189, 1.192, 1.195 e 1.207/2007
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.183, 1.191, 1.196 e 1.205 /2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 1.153, 1.185, 1.186, 1.198, 1.203 e



1135

1.208/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.184, 1.197, 1.209 e
1.210 /2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.177/2007, 509/2007 com a Emenda nº 1, 1.016 e
116/2007 e 471/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio), 961/2007 (relator: Deputado Neider Moreira), 669,
915 e 972/2007 (relator: Deputado Delvito Alves), 722/2007 na forma
do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Fábio Avelar, em virtude de
redistribuição), 810/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) e
1.143/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os Projetos de
Lei nºs 125, 596 e 750/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. Os Projetos de Lei nºs 161, 570, 1.125, 1.129 e 1.141/2007
são convertidos em diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão;
o Projeto de Lei nº 995/2007, ao autor; o Projeto de Lei nº 1.082/2007,
ao autor, à Secretaria de Planejamento e Gestão e ao Prefeito
Municipal de Heliodora; e o Projeto de Lei nº 1.084/2007, ao autor, ao
Prefeito Municipal de Nova Módica e à Secretaria de Planejamento e
Gestão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 326/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves) e 1.033/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 582 e 900/2007 deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Gilberto Abramo e Delvito Alves. Os
Projetos de Lei nºs 1.049 e 1.069/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimentos dos Deputados Delvito Alves e Weliton
Prado, respectivamente, aprovados pela Comissão. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos em que se pede sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nº 1.085, 1.147,
1.150 e 1.180/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Dalmo  Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/6/2007
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Juninho Araújo, Inácio Franco e Delvito Alves (substituindo este ao
Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do DEM),
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 esta reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 245/2007 (relator: Deputado Djalma Diniz); 606/2007 (relator:
Deputado Juninho Araújo); 917 e 974/2007 (relator: Deputado Djalma
Diniz); 1.012/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes), que receberam
parecer pela aprovação; e é rejeitado o Projeto de Lei nº 868/2007
(relator: Deputado Juninho Araújo). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 619, 621 e
639/2007 e aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
237/2007. 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 Padre João (5), em que solicita sejam
encaminhadas notas taquigráficas e a fita de gravação da 13º Reunião
Ordinária desta Comissão ao Bird, BID, BNDES, Ministério Público
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Estadual e Federal e ao Sindiextra, para que possam dar
encaminhamentos às questões apresentadas; sejam enviados
pedidos de destinação de um maior contingente de agentes das
Polícias Rodoviárias Federal e Estadual para a MG-442, para
melhorar a fiscalização das condições de transporte de minério e
mercadorias na rodovia, devido ao aumento do fluxo de caminhões,
decorrente da expansão das atividades mineradoras; em que pleiteia
seja solicitado aos empreendedores do setor minerário da região lista
de fornecedores de transporte para os seus empreendimentos, bem
como documento contendo as exigências a eles impostas para a sua
contratação, tais como dispositivos de segurança, condições dos
veículos, capacidade técnica e profissional dos condutores, entre
outros; seja solicitado ao Ministério dos Transportes, ao Ministério de
Planejamento e Gestão e ao DNIT estudo de viabilidade para, em
conjunto com os empreendedores, utilizando-se um instrumento das
parcerias público privadas, proceder à reformulação dos trechos e à
revitalização da BR-040 com dispositivos de acesso e dispersão mais
seguros, além da possibilidade do desvio do tráfego de caminhões
transportadores de minério; Juninho Araújo em que solicita seja feita
visita à Rodovia MG-442, para verificar as condições dos trevos de
acesso às mineradoras instaladas na região; Paulo Guedes, em que
solicita a realização de audiência pública sobre a democratização dos
meios de comunicação. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 junho de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Paulo Guedes - Lafayette de Andrada.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Às 16h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Neider Moreira, Wander Borges e
Padre João (substituindo este à Deputada Cecília Ferramenta, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, a Deputada Elisa Costa e o Deputado
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Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir questões
relacionadas à política habitacional no Estado. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Pedro Rabelo,
Superintendente de Habitação da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Carlos Henrique
Cardoso Medeiros, Secretário Municipal Adjunto de Habitação da
Prefeitura de Belo Horizonte; Ronaldo José Gouveia Roggini,
Superintendente Regional da CEF/BH/Sul; Luiz Carlos de Menezes,
Gerente Regional de Mercado da CEF/BH/Sul; Teodoro Alves
Lamounier, Presidente da Cohab; e Saulo Manoel da Silveira,
Coordenador da União Estadual de Moradia Popular - Uemp -, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.052/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa
Senhora de Fátima, com sede no Município de Cachoeira da Prata.
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberar conclusivamente
sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.052/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Cachoeira da Prata, que tem por finalidade a melhoria da
qualidade de vida dos habitantes desse Município, especialmente dos
carentes.

Na consecução de seus objetivos, implementa ações nas áreas da
saúde, da educação e da habitação; cria unidades de trabalho filiadas,
como creches, escolas e abrigos; promove campanhas e mutirões.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.052/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.079/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação do Projeto João de Barro,
com sede no Município de Uberaba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.079/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação do Projeto João de Barro, com sede no Município de
Uberaba, que possui como finalidade primordial realizar obras e
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implementar ações para melhorar a qualidade de vida da população
local.

Na consecução de suas metas, realiza a construção de moradias
para famílias de baixa renda; promove atividades de natureza cultural,
social e esportiva; oferece apoio a crianças, adolescentes e idosos;
presta assistência médica e odontológica; combate a fome e a
pobreza.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.079/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.087/2007

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 Vila Vicentina Padre Geraldo Rezende,
com sede no Município de Bambuí.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.087/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Vila Vicentina Padre Geraldo Rezende, com sede no Município de
Bambuí, que tem por finalidade a prática da caridade no campo da
assistência social e da promoção humana, visando proporcionar
assistência social, além de apoio moral e espiritual aos seus
assistidos, em ambiente de liberdade, para que possam ter
preservadas a auto-estima e a dignidade.

Em especial, mantém estabelecimento destinado a abrigar pessoas
pobres e idosas de ambos os sexos, adequado para o cumprimento
de seus propósitos assistenciais.
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.087/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.088/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Núcleo dos Pequenos Produtores
Rurais de Pintópolis, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.088/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo dos Pequenos Produtores Rurais de Pintópolis, que presta
relevantes serviços à comunidade rural do Município, pois desenvolve
quaisquer atividades que possam contribuir para o fomento e
racionalização das explorações agropecuárias e que visem ao
fortalecimento econômico e social do homem do campo.

Além disso, proporciona-lhe atendimento nas áreas educacional,
recreativa e esportiva; oferece aos mais carentes serviços de
assistência social; firma convênios com órgãos públicos e com a
iniciativa privada para ampliar e subsidiar suas iniciativas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.088/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
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Padre João, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.103/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a organização não governamental
Tênis para Todos, 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 1.103/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade Tênis para Todos, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem por finalidade promover diversas ações nas áreas
dos esportes, da educação, da saúde e do lazer. Para tanto, planeja,
elabora, coordena e executa projetos esportivos e socioeducativos,
especialmente os projetos “Tênis no Parque”, “Tênis na Escola” e
“Tênis sobre Rodas”; ministra palestras, simpósios, seminários,
congressos, convenções e cursos sobre temas esportivos e
socioeducativos.

Ainda, cria oportunidades para crianças, adolescentes e portadores
de necessidades especiais praticarem esporte, disponibilizando
gratuitamente para eles aulas de tênis, incluindo o fornecimento de
raquetes e cadeiras de rodas especiais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.103/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.126/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da
Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.126/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico, com sede no
Município de Unaí, que tem por finalidade discutir e implementar
programas de desenvolvimento, promovendo o fortalecimento das
atividades agropecuárias e a integração entre os proprietários rurais
da região.

Representa seus associados junto ao poder público e a empresas
do setor privado, aos quais leva as suas reivindicações e presta outros
serviços de utilidade pública definidos em assembléia geral.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

1.126/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.134/2007

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 Unida do Jardim Laguna,
com sede no Município de Contagem.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.134/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Unida do Jardim Laguna, com sede no Município de
Contagem, que tem por finalidade manter atividades assistenciais
voltadas para os moradores do Bairro Jardim Laguna, além de
promover debates e eventos, na busca de encontrar soluções que
possam melhorar as condições de vida na região.

Ela incentiva a geração de trabalho e renda por meio da prestação
de serviços temporários, do trabalho cooperado e de frentes de
trabalho; atua no combate à fome e à pobreza, por meio de
distribuição de alimentos e agasalhos. Tem iniciativas para
preservação ambiental e orienta os moradores sobre o plantio de
árvores frutíferas e hortaliças, aos quais distribui sementes e mudas.

Em parceria com órgãos governamentais, com hospitais, clínicas,
consultórios e médicos, a entidade desenvolve ações que visam à
proteção da família, de gestantes e idosos, seja por meio da
distribuição de remédios ou por meio de campanhas de prevenção ao
uso das drogas e do álcool.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.134/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.136/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Elion, 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,
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“a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.136/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Comunitária Elion, que tem como objetivo essencial a
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 e previne e combate o uso indevido de
drogas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.136/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 318/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Domingos Sávio, tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Pimenta 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, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 318/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Pimenta,
constituído de terreno urbano com área de 6.000m², doado ao DER-
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MG, em 1986, por esse Município, para que no local fosse implantado
um núcleo de conservação rodoviário. No instrumento público de
doação consta cláusula que determina a reversão do bem no caso de
não cumprimento da finalidade. Visto que aquela autarquia cumpriu o
determinado, não há por que se falar em reversão e sim em doação
do DER-MG, proprietário do imóvel, para o Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê a cláusula de destinação do projeto de lei
que o imóvel será utilizado para a edificação de uma creche e de um
barracão para apoio ao agricultor do Município de Pimenta.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, encontrando-se de acordo
com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio
do doador, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiverem sido dadas as
destinações estabelecidas.

Finalizando, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por objetivo fazer adequação
da área do imóvel, tendo em vista que o Diretor-Geral do DER-MG
declarou-se favorável à transferência de domínio de somente 3.000m²,
uma vez que aquela autarquia tem necessidade da área
remanescente para alojamento e pátio de estacionamento de
equipamentos. Além disso, altera a modalidade de alienação do
imóvel de reversão para doação e faz os necessários ajustes na
redação de acordo com a técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

318/2007 no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.



1147

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 386/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Sebastião Helvécio, tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação Comunitária
Vida e Trabalho, com sede no Município de Peçanha, 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, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 386/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem público à Associação Comunitária Vida e
Trabalho, com sede no Município de Peçanha, constituído de terreno
com área de 6.000m², situado no lugar denominado Córrego
Jambreiro, Distrito desse Município, registrado sob o nº 18.397, a fls.
248 do Livro 3-S, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Peçanha.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, encontrando-se de acordo
com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2º da proposição determina que o bem
reverterá ao patrimônio do doador, cessada a causa da doação.



1148

Finalizando, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por objetivo acatar a
condição estabelecida pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, que se manifestou favorável à pretendida alienação, desde
que seja efetuada ao Município de Peçanha, com a finalidade de
abrigar as atividades da Associação Comunitária Vida e Trabalho.
Como essa entidade desenvolve vários projetos sociais, atendendo à
população carente, o projeto está de acordo com o interesse público
que deve nortear o negócio jurídico em tela.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

386/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 446/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
comento, oriunda do desarquivamento do Projeto de Lei nº 38/2003,
assegura aos professores da rede pública estadual a gratuidade para
o ingresso em espetáculos culturais do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição, com a Emenda nº 1 que apresentou.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, em cumprimento do disposto no art. 188, c/c o art. 102, VI,
“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 446/2007 pretende contribuir para a formação

cultural dos professores da rede pública estadual, ao assegurar-lhes a
gratuidade em espetáculos culturais promovidos pelo Estado.
Segundo o autor, conhecimentos diversos adquiridos na participação
em eventos culturais preparariam melhor esses profissionais da
educação para o desempenho de suas atividades em sala de aula.
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O professor com uma formação cultural diversificada estará
potencialmente mais apto a desenvolver um trabalho educativo
diferenciado, tendo-se em vista que a formação integral do estudante
deve ultrapassar o conteúdo dos manuais didáticos. Conceder ao
professor entrada gratuita em espetáculos culturais pode, em última
instância, melhorar a qualidade de ensino, efeito que por si só já
justificaria a medida.

Além disso, a iniciativa guarda mérito também por possibilitar uma
forma concreta de valorização do professor, em face das
reconhecidas restrições de investimentos nessa categoria profissional,
em que pese aos esforços empreendidos pelo atual governo.
Promover tratamento diferenciado a certos segmentos sociais é uma
forma de promover a isonomia de fato e não apenas formalmente.
Estados e Municípios brasileiros adotam medida semelhante para ex-
combatentes e estudantes, o que mostra a sua pertinência.

Mesmo diante do impacto financeiro que a medida irá proporcionar,
que será devidamente analisado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, pode-se concluir que é igualmente
razoável o Estado dividir com a sociedade os custos de um benefício
indireto para o aprimoramento da qualidade da educação, uma vez
que as Constituições Federal e Estadual preceituam que cabe ao
Estado, à família e à sociedade promover o direito à educação.

Necessário se faz, no entanto, adequar o projeto em análise à real
participação estatal na oferta de eventos artísticos e culturais.

O art. 173 da Constituição Federal reza que a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei. As atividades culturais e os
demais eventos explorados diretamente pelo Estado apresentam
especificidades e características próprias da administração pública,
como o processo de licitação, e são todos diferenciados dos que são
ofertados pela iniciativa privada.

O Estado promove eventos dessa natureza apenas de forma
suplementar à iniciativa privada. Assim, o objetivo do Estado é
oferecer algo inexistente na esfera privada ou não costumeiramente
produzido por ela. As apresentações de óperas e de orquestras
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sinfônicas estariam incluídas nessa categoria, onde o Estado, na
condição de promotor, continuaria necessitando da ajuda de
patrocinadores, pois quase sempre esses eventos são
financeiramente deficitários.

Na qualidade de patrocinador, o Estado, ao alocar recurso para um
evento, tem como objetivo fomentar a cultura por meio da iniciativa
privada, pois entende que não deve ou que não possui condições
financeira para assumir completamente a empreitada. Ao conceder o
benefício ao professor, nesse caso o Estado estará alocando recursos
duplamente: uma vez, ao patrocinar o evento e, de novo, ao ressarcir
o produtor privado pela concessão do benefício, conforme determina o
art. 3º do projeto em epígrafe. Portanto, por não fazer sentido o
benefício da meia-entrada, nessa situação, apresentamos a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e
Justiça e, conseqüentemente, a Emenda nº 2, que suprime o art. 3º do
proposição em comento.

Apresentamos, ainda, a Emenda nº 3, que visa a suprimir, nesse
caso, o art. 4º, pois, ao determinar que o Poder Executivo
regulamentará a futura lei no prazo de noventa dias, contraria o
disposto nos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004,
que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis
do Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da
Constituição do Estado.

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

446/2007, no 1º turno, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 2 e 3, que
apresentamos:

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica assegurado aos professores da rede pública estadual

o direito à meia-entrada em espetáculos culturais promovidos pelo
poder público estadual.”.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 3º.

Emenda nº 3
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Suprima-se o art. 4º.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Maria Lúcia

Mendonça.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 586/2007

Comissão de Administração Pública
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, o projeto foi
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que exarou
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

O projeto vem, agora, a esta Comissão de Administração Pública
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, I, do Regimento interno.

Fundamentação
O projeto de lei em 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
das suas competências, o número total aproximado de agentes
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públicos e de agentes terceirizados, de cargos comissionados e de
funções de confiança, a síntese dos programas, projetos e obras a
cargo do órgão ou entidade, entre outras especificações.

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 acionária do Estado nas ações com direito a
voto, e as empresas públicas informarão a composição do capital
social do Estado na entidade e a dos demais sócios.

Em que pese ao mérito da proposição, a matéria já encontra amparo
na competência atribuída à Assembléia Legislativa para 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 de entidade da administração indireta, conforme está previsto no art.
73, § 1º, I, da mesma Constituição.

Nesse passo, o projeto incorre em inocuidade e mostra-se
inoportuno e inconveniente, pois que em nada acrescenta às
atribuições postas a cargo do Poder Legislativo pela Carta Magna, em
especial no que tange à natureza inafastável desse Poder quanto ao
seu caráter fiscalizador.

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

586/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco - Domingos Sávio - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 641/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Paulo Guedes, pretende
reservar para as pessoas portadoras de deficiência vagas para
estágio nos órgãos da administração direta e indireta do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
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Substitutivo nº 1, que apresentou.
Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, “e”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende assegurar às pessoas portadoras de

deficiência a 5% das vagas para estágio nos órgãos da administração
pública direta e indireta do Estado.

Conforme foi enfatizado no parecer emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça sobre a matéria, a proposta atende ao princípio
da igualdade, pois pretende estender aos estagiários um direito que já
é legalmente assegurado aos portadores de necessidades especiais.

Esta Casa Legislativa tem reiteradamente editado normas visando à
proteção dos portadores de deficiência. Vale ressaltar, entre outras,
aquela que lhes assegura isenção tributária para aquisição de veículo;
a que cria condições para sua participação nos processos seletivos
para ingresso nos cursos ministrados por instituições de ensino
superior integrantes do sistema estadual de educação; a legislação
que lhes garante atendimento prioritário nos estabelecimentos
bancários e nas demais instituições financeiras.

Verifica-se que esta Casa Legislativa atua em absoluta consonância
com a política estadual dos direitos da pessoa portadora de
deficiência, instituída por meio da Lei nº 13.799, de 21/12/2000.

A aprovação da medida proposta é conveniente e oportuna,
devendo ser implementada pela administração pública, como meio de
proporcionar melhores condições de integração do estagiário portador
de deficiência no mercado de trabalho.

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

641/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

Inácio Franco - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 915/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



1154

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Jayro Lessa, pretende

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem ela agora a este órgão
colegiado para receber parecer com relação a sua repercussão
financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 915/2007 de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Sete Lagoas imóvel constituído de terreno
urbano, com área de 20.000m², situado no Bairro Esperança, nesse
Município, incorporado ao patrimônio do Estado em 1966 por doação
de particulares.

A proposição atende ao interesse público, que deve nortear a
alienação de bens públicos, pois preceitua que o bem será destinado
ao desenvolvimento de serviços de interesse social ligados aos
portadores de deficiência.

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado se for desvirtuada a destinação
prevista.

A autorização legislativa decorre de exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e estabelece, no § 2º de
seu art. 105, que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada se precedida de tal
medida.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar
despesas para o erário e não ter repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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915/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.288/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa desta Casa, o Projeto de Resolução nº

1.288/2007 modifica a estrutura administrativa da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/6/2007, a proposição
tramita em regime de urgência em virtude de requerimento do
Deputado Doutor Viana. Cabe à Mesa da Assembléia emitir parecer
sobre a matéria, nos termos do art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em conformidade com o disposto no art. 66, I, “d”, da Constituição

do Estado, compete à Mesa Diretora dispor sobre “a organização da
Secretaria da Assembléia Legislativa, seu funcionamento, sua polícia,
criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função,
regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 32”.

A proposição ora apresentada visa, inicialmente, a promover
adequações na estrutura organizacional da Casa, bem como fixar
limite para a composição dos gabinetes institucionais da Mesa, das
Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de
Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação.

A nova estrutura propiciará a consecução de um dos objetivos
propostos no início desta legislatura pela Presidência da Assembléia,
qual seja o aprimoramento do processo de evolução institucional por
meio de um planejamento estratégico, abrangendo toda a Casa, do
corpo parlamentar aos setores técnicos e administrativos.

Além disso, ainda em consonância com o dispositivo constitucional
mencionado, a proposição autoriza o pagamento do débito oriundo da
conversão de vencimentos e proventos e da complementação de
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pensão em Unidade Real de Valor – URV –, correspondente ao
percentual de 11,98% sobre os estipêndios percebidos mensalmente
pelos servidores ativos e inativos e pensionistas relativos ao período
compreendido entre 1º/4/94 e 30/6/97. Trata-se de medida já levada a
efeito em outros órgãos da administração pública federal e estadual, e
agora estendida aos servidores do Legislativo Estadual.

Assim, não vislumbramos óbice à tramitação da proposição em
relação aos seus aspectos constitucionais e legais e, quanto ao
mérito, entendemos tratar-se de medidas que trarão benefícios à
organização e ao funcionamento desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.288/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia Legislativa, 20 de junho

de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 132/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, a proposição em epígrafe

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

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, com as
Emendas nºs 1, 3 e 4, retorna o projeto a esta Comissão a fim de
receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento
Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Ao dispor sobre a utilização de bem patrimonial do Estado por

terceiros, a proposição em análise define cada um dos institutos
tradicionalmente utilizados no direito administrativo para alcançar esse
desiderato, enunciando os traços característicos de cada um, de modo
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a não confundir tais figuras jurídicas. Assim, o projeto define a
concessão de uso como o “contrato administrativo por meio do qual o
particular se utiliza privativamente de bem público de conformidade
com sua destinação, observado o devido procedimento licitatório”.

Como se vê pela definição proposta, a concessão de uso tem
natureza contratual e deve ser antecedida de licitação, diferentemente
dos institutos da permissão e da autorização de uso, que têm a
natureza de ato administrativo unilateral, discricionário e precário, não
se submetendo a tal procedimento seletivo para a utilização do bem
pelo particular. A concessão, por ser contrato de direito público,
pressupõe acordo de vontades entre as partes para a formação do
vínculo, o que é da essência de todo ato bilateral. A permissão e a
autorização de uso de bem público não têm natureza contratual, visto
que inexistem o acordo de vontades e a reciprocidade de obrigações
entre o poder público e o usuário. Nesse caso, a utilização do bem por
terceiros depende apenas da vontade do Estado e de suas entidades
autárquicas e fundacionais, que poderão revogá-la a qualquer tempo,
independentemente de indenização ao usuário, conforme tradicional
entendimento doutrinário.

Cabe ressaltar que a regra geral é a utilização remunerada de bem
patrimonial do Estado por meio dos mencionados institutos de direito
administrativo, situação em que cada Poder, mediante ato normativo
específico, deverá estabelecer os critérios e valores para esse uso
remunerado. Só se admite a gratuidade de uso quando o bem se
destina à prestação de serviço público por entidade da administração
indireta (autarquias, fundações públicas, empresas estatais e
subsidiárias) ou, no caso de interesse público relevante, a pessoa de
direito privado sem fins lucrativos que atue nas áreas de saúde,
assistência, religião, educação, cultura ou esporte.

Entendemos ser importante para o Estado a instituição de lei que
disponha sobre tais institutos jurídicos, a fim de evitar a utilização
equivocada da concessão, da permissão e da autorização do uso de
bem público no âmbito dos Poderes do Estado, o que poderia
acarretar prejuízos para o patrimônio estatal. Com a nova sistemática
proposta, estar-se-á diante de uma única lei a ser aplicada no âmbito
do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, sendo que o regulamento
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de cada órgão constitucional disporá sobre os valores e os critérios
para o uso remunerado do bem, observadas, obviamente, as diretrizes
previstas na futura lei. Esse fato atesta a conveniência e a
oportunidade do projeto.

Ratificamos, portanto, nosso posicionamento expresso no 1º turno,
oportunidade em que o assunto foi analisado exaustivamente por esta
Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 132/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

Domingos Sávio - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 132/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a utilização, por terceiros, de bem patrimonial do

Estado, das autarquias e das fundações públicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A utilização, por terceiros, de bem patrimonial do Estado,

das autarquias e das fundações públicas dar-se-á com a observância
do disposto nesta lei.

Art. 2º - Os instrumentos públicos de outorga de uso privativo de
bem patrimonial do Estado, das autarquias e das fundações públicas
são a concessão, a permissão e a autorização.

§ 1º - Concessão de uso é o contrato administrativo por meio do qual
o particular se utiliza privativamente de bem público de conformidade
com sua destinação, observado o devido procedimento licitatório.

§ 2º - Permissão de uso é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário mediante o qual a administração pública
faculta ao particular a utilização privativa de bem público para fins de
interesse público.

§ 3º - Autorização de uso é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário por meio do qual se faculta ao particular a
utilização de bem público com caráter de exclusividade.

Art. 3º - A permissão e a autorização de uso serão formalizadas por
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prazo indeterminado e poderão ser revogadas, a qualquer tempo, pela
autoridade administrativa competente, independentemente de
indenização ao usuário.

Parágrafo único - É facultado à administração, por razões de
interesse público, atribuir prazo à permissão de uso.

Art. 4º - O uso privativo de bem patrimonial será remunerado e
dependerá de licitação quando destinado a finalidade econômica.

Parágrafo único - O uso privativo e o compartilhamento de bem
patrimonial será gratuito quando se destinar à prestação de serviço
público por entidade de direito público, empresa pública ou sociedade
de economia mista estadual, incluindo-se suas subsidiárias e
controladas, ou, verificado relevante interesse público, a pessoa
jurídica sem fins lucrativos que atue nas áreas de saúde, assistência,
religião, educação, cultura ou esporte.

Art. 5º - Os bens imóveis públicos de valor artístico, histórico ou
cultural poderão ser utilizados por terceiros para fins exclusivamente
culturais.

Art. 6º - O compartilhamento de espaço, de qualquer modalidade e a
qualquer título, deverá ser previamente comunicado à autoridade
competente, que promoverá a cobrança, proporcional ao
compartilhamento, acrescida de, no mínimo, 30% (trinta por cento)
sobre o preço cobrado por metro linear.

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

Art. 7º - Regulamento de cada Poder estabelecerá os critérios e
valores para o uso remunerado dos bens de que trata esta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 329/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Campina Verde o
imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e, agora, retorna a esta



1160

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos dos
arts. 102, VII, e 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 329/2007 visa conceder ao Poder Executivo

autorização legislativa para doar ao Município de Campina Verde
terreno urbano edificado com área de 720m², situado nesse Município,
para o funcionamento de posto de saúde municipal.

A autorização de que trata o projeto é exigência para a alienação de
patrimônio público, enunciada no art. 18 da Constituição do Estado, no
inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitação e
contratos da Administração Pública; e no § 2° do ar t. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerai s de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei 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. Assim sendo, não há impedimento a sua transformação
em lei.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

329/2007 no 2° turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 597/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 20/2007, o Governador do Estado
encaminhou o Projeto de Lei nº 597/2007, que “altera a Lei nº 16.190,
de 22/6/2006, que estabelece as tabelas de vencimento básico das
carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças e dá outras providências”.
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Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 102, I,
c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar o disposto no art. 12 da Lei
nº 16.190, de 22/6/2006, especialmente no que concerne à concessão
da Gratificação de Estímulo à Produção Individual – Gepi. Esta é
atribuída em forma de pontos ou cotas, segundo o esforço despendido
pelo funcionário, o grau de complexidade das tarefas, a
responsabilidade do cargo e a consecução total ou parcial dos
objetivos fixados. O pagamento dessa gratificação está diretamente
relacionado com os trabalhos fiscais que obtiverem êxito em controle
de qualidade e a receita tributária efetivamente arrecadada.

Percebem essa gratificação os servidores ocupantes dos cargos de
provimento efetivo de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor
Fazendário e os servidores ocupantes dos cargos de provimento em
comissão de que trata a Lei nº 6.762, de 1975, em regime de
dedicação exclusiva.

Nos termos do art. 12 da Lei nº 16.190, de 2006, foi incorporado aos
valores das tabelas de vencimento básico dos cargos de Auditor
Fiscal e de Gestor Fazendário e dos cargos de provimento em
comissão de que trata a Lei nº 6.762, de 1975, o equivalente a 60%
da Gepi, ficando extinta a parcela de Gepi incorporada. Ainda
conforme a referida lei, os limites de pontos-Gepi e cotas-Gepi
remanescentes da incorporação serão identificados em decreto.

O Decreto nº 44.491, de 22/3/2007, que altera o Decreto nº 37.262,
de 26/9/95, que regulamenta a referida gratificação, dispõe, nos
termos do seu art. 5º, sobre o limite máximo trimestral da Gepi, o
excedente de pontos do trimestre, a possibilidade de aproveitamento
desse excedente no trimestre seguinte e, ainda, sobre a fixação dos
pontos de Gepi a serem atribuídos para pagamento mensal aos
ocupantes de cargos de provimento em comissão, a partir de
1º/2/2007.
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Destaca-se, ainda, o Decreto nº 44.498, de 30/3/2007, que dispõe
sobre o ajuste do valor unitário do ponto e da cota da Gepi pela
variação da arrecadação dos impostos estaduais apurada no período
estabelecido pelo art. 1º, a ser aplicado a partir de 1º/1/2008.

Por estas razões, a proposição em estudo pretende conformar o
disposto no § 6º do art. 12 da Lei nº 16.190 à sistemática estabelecida
para a concessão da Gepi, medida com a qual concordamos.
Propomos, no entanto, uma nova redação para o mencionado § 6 º,
na forma do Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão deste
parecer, para que se tenha mais clareza na definição legal da parcela
da Gepi a ser atribuída na forma prevista.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 597/2007, em 2º turno,

na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, que estabelece as
tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 6º do art. 12 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 - (...)
§ 6º - A Gepi conta reserva, assim entendida a Gepi atribuída em um

período e não aproveitada nele ou no período seguinte, em valores
não superiores a 40% (quarenta por cento) do vencimento básico
correspondente ao grau J do nível III da carreira de Auditor Fiscal da
Receita Estadual, poderá ser percebida na forma disciplinada em
decreto e não se incorpora à remuneração.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2007.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Chico

Uejo - Ademir Lucas.



1163

PROJETO DE LEI Nº 597/2007
(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, que estabelece as
tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 6º do art. 12 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 - (...)
§ 6º - A parcela da Gepi decorrente da conta reserva compõe o

limite previsto no § 4º deste artigo, não podendo ser superior a 40%
do vencimento básico correspondente ao grau J do nível III da carreira
de Auditor Fiscal da Receita Estadual.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2007.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.137/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Zé Maia, visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os imóveis 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 1.137/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Centralina dois imóveis
urbanos, edificados, com área de 10.000,00m² cada um, onde
funcionam as Escolas Municipais São Januário e Carlos Prates.

Ressalte-se que, atendendo ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa, a proposição preceitua, no parágrafo único
de seu art. 1º, que os imóveis continuarão acolhendo as unidades
escolares da rede municipal já em funcionamento, e, no art. 2º, o seu
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retorno ao patrimônio do Estado, caso isso não ocorra nos próximos
cinco anos.

A prévia autorização legislativa para a transferência de domínio de
bem público decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição
do Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no
§ 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.137/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio - Zé Maia.
PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar

em exame “dispõe sobre a aposentadoria especial do servidor policial
civil”.

A proposição foi examinada pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que concluíram pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, encaminhada à apreciação do Plenário.

Durante a fase de discussão do projeto, foram apresentadas as
Emendas nºs 1 a 5, que vêm a esta Comissão, para receber parecer,
nos termos do art. 188, § 2º, c/c o art. 192, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Rômulo Veneroso, propõe

alterar o disposto no art. 1º da proposição, no intuito de estabelecer
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aposentadoria compulsória para o servidor policial civil,
independentemente da idade, após 30 anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial.

De forma semelhante, a Emenda nº 2, de autoria do Deputado
Adalclever Lopes, propõe acrescentar dispositivo ao projeto com o
objetivo de estabelecer que “o servidor ocupante de cargo de natureza
estritamente policial será aposentado compulsoriamente aos trinta
anos de serviço, ressalvados os ocupantes de cargos em comissão”.

Cumpre observar que as mencionadas emendas estabelecem nova
regra de aposentadoria para o servidor policial civil, não prevista em
sede constitucional, razão pela qual deixamos de acolhê-las.

Com efeito, no que concerne aos servidores de que tratam as
emendas, mormente serem servidores públicos estatutários que
ocupam cargos efetivos, as regras para a aposentadoria desses
servidores, vale dizer, o regime de previdência estabelecido para eles,
estão disciplinadas no art. 40 e nos seus parágrafos da Constituição
Federal, que contêm os requisitos necessários e cumulativos para a
outorga do benefício da aposentadoria, com as alterações
introduzidas pelas Emendas à Constituição nºs 20, de 1998, e 41, de
2003.

Observe-se que a exigência para a aposentadoria compulsória
prevista na Constituição da República tem o caráter de compelir o
servidor aos 70 anos de idade a deixar o serviço público, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição; não se trata,
portanto, da concessão de um benefício. Ademais, as emendas em
análise não se coadunam com a regra do § 19 do citado art. 40, que
institui o abono de permanência para o servidor que tenha completado
as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III,
“a”, e que opte por permanecer em atividade.

Finalmente, por ser oportuno, ressaltamos que o Supremo Tribunal
Federal firmou jurisprudência no sentido "de ser de observância
compulsória pelos Estados as regras básicas do processo legislativo
federal, por sua implicação com o princípio fundamental da separação
e independência dos Poderes", incluindo-se as regras de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo na elaboração de leis que
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disponham sobre remuneração dos servidores, seu regime jurídico
único e sua aposentadoria (Adin 872/RS - Rio Grande do Sul,
julgamento em 28/8/2002).

Quanto à Emenda nº 3, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que objetiva alterar o disposto no art. 40 da Lei Complementar nº 84,
de 2005, sobre as exigências para o provimento de cargo de
provimento em comissão, somos por sua aprovação na forma da
Subemenda nº 1 redigida na conclusão deste parecer, que conforma
esse dispositivo com as alterações decorrentes da proposição em
análise.

Também deixamos de acolher a Emenda nº 4, de autoria do
Deputado Weliton Prado e da Deputada Cecília Ferramenta, que
altera o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 84, de 2005, em
razão do disposto no art. 1º do Substitutivo nº 1.

Finalmente, deixamos de acolher a Emenda nº 5, de autoria do
Deputado Weliton Prado, que altera a Lei Complementar nº 84, de
2005, mantendo-se o disposto no art. 2º do Substitutivo nº 1.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 4

e 5 e pela aprovação da Emenda nº 3 na forma da Subemenda nº 1,
redigida a seguir.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O art. 40 da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 40 - O cargo de provimento em comissão e a função de

confiança da estrutura da Polícia Civil, ressalvados os cargos de
Chefe de Polícia Civil e Chefe Adjunto de Polícia Civil, são privativos
de servidores que:

I - estejam no nível final da respectiva carreira;
II - não tenham excedido em cinco anos o tempo exigido para a

aposentadoria voluntária.”.”.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Weliton Prado - Domingos

Sávio - Chico Uejo - Ademir Lucas - Inácio Franco.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 19/6/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Leonardo Moreira, notificando o falecimento do Sr.

João José Vasconcelos Júnior, ocorrido no Iraque, em 2005. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Adir de
Castro Gamboa, ocorrido em 7/6/2007, em Carmópolis de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2007
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ATAS
ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.290
a 1.293/2007 - Requerimentos nºs 736 a 748/2007 - Requerimentos
dos Deputados Célio Moreira e Carlin Moura (2) - Proposições Não
Recebidas: Requerimento do Deputado Doutor Rinaldo -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura e de
Transporte e do Deputado Dimas Fabiano - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Fahim Sawan, Irani Barbosa, Neider
Moreira, Eros Biondini, Getúlio Neiva e Paulo Guedes - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Designação de Comissões: Comissões Especiais para
Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 29 a
34/2007 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Carlin
Moura (2); deferimento - Suspensão e reabertura da reunião -
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. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
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Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Cesar, 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. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do

Estado, agradecendo o envio da revista “Segurança para todos -
Propostas para uma sociedade mais segura”. (-À Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Roney Oliveira, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado, enviando a segunda via da inicial e cópia da decisão relativa à
ação direta de inconstitucionalidade da qual é relator e na qual a
Assembléia Legislativa figura como requerida.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura,
informando da impossibilidade de comparecimento em audiência
pública da Comissão de Política Agropecuária e indicando o Sr.
Roberval Juarez de Andrade, Diretor da Emater, para substituí-lo. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Antônio de Miranda Silva, Presidente da Câmara Municipal
de Itaúna, encaminhando cópia do abaixo-assinado enviado ao
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Governador do Estado, em que figuram como signatários Vereadores
dessa Câmara, Deputados Federais e Estaduais, indicando as obras
de melhoramento a serem realizadas na MG-050. (- À Comissão de
Transportes.)

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº468/2007, do
Deputado Djalma Diniz.

Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, solicitando
informações sobre a eventual necessidade de substituição do
representante desta Casa no Conselho Curador da Fundação.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do
DNIT, prestando informações relativas ao Requerimento nº 465/2007,
da Comissão de Transporte.

Do Sr. Manuel Carvalho Silva Neto, Subsecretário de Planejamento
e Orçamento, prestando informações relativas ao Requerimento nº
500/2007, do Deputado Domingos Sávio.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário da Casa Civil,
encaminhando, em atenção ao Requerimento nº 290/2007, da
Deputada Ana Maria Resende, resposta da Secretaria de Ciência e
Tecnologia referente à implantação do Prounimontes.

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 1.290/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Mangabeiras, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural

Mangabeiras, com sede no Município de Betim.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: A Fundação Cultural Mangabeiras, com sede em Betim,
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é uma entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída,
mantenedora da TV- Betim Canal 53, outorgada a essa entidade
através do Processo nº 53710.000407/2000, conforme o Decreto de
21/3/2002, publicado no D.O.U. de 22/3/2002.

A referida emissora de radiodifusão de sons e imagens opera no
Município de Betim, cumprindo suas finalidades estatutárias, no que
concerne às atividades de divulgação e realização de programas e
projetos sociais, educativos, culturais e comunitários, com priorização
de atividades destinadas às comunidades carentes, especialmente
idosos, crianças, deficientes físicos e outras atividades que visam
também a preservar o folclore e as tradições populares da região e
manter a população informada sobre as notícias dos principais
acontecimentos de interesse da comunidade.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida
entidade atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente
a 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 à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.291/2007
Declara  de utilidade pública a Associação das Mulheres das

Flechas - Asmuf, com sede no Município de Abre Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Mulheres das Flechas - Asmuf -, com sede no Município Abre Campo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2007.
Padre João
Justificação: A Associação das Mulheres das Flechas - Asmuf - é

uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, fundada em 27/6/2003,
e tem por finalidade a proteção da saúde da família, gestantes,
crianças e idosos, por meio de doações de medicamentos, de
equipamentos para deficientes, da assistência médico-hospitalar,
dentária e auxílio funeral às pessoas carentes da comunidade.
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Promove ainda a divulgação do esporte e da cultura e também busca
a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho, por meio
de cursos de qualificação profissional.

O processo objetivando tornar de utilidade pública a 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 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 1.292/2007
Declara de utilidade pública o Oito de Dezembro Esporte Clube, com

sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Oito de Dezembro

Esporte Clube, com sede no Município de Mariana.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2007.
João Leite
Justificação: O Oito de Dezembro Esporte Clube é uma entidade

desportiva sem fins lucrativos que tem como objetivo precípuo
desenvolver ações ligadas ao desporto. Tem como missão contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população. Acreditamos,
portanto, que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, razão pela qual 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 1.293/2007
Dispõe sobre a compensação financeira aos Municípios que

possuam áreas de preservação ambiental utilizadas para
recomposição de reserva legal, de propriedade ou posse de
estabelecimentos produtores de etanol com domicílio fiscal em outros
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Municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os Municípios que abrigarem em seu território áreas de

preservação ambiental utilizadas para recomposição de reserva legal,
de propriedade ou posse de estabelecimentos produtores de etanol
com domicílio fiscal fora de seu território, terão direito a compensação
financeira nos termos desta lei.

Art. 2º - Da parcela de receita do produto da arrecadação do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - pertencente aos Municípios, de que trata o
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, será
destinado o percentual de 1% (um por cento), a ser distribuído na
proporção da área de reserva legal, a que se refere o art. 1º, de cada
Município em relação ao total do Estado.

Parágrafo único - O percentual a que se refere o “caput” será
deduzido do percentual destinado ao critério previsto no inciso I do art.
1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente
ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2007.
Gil Pereira
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo criar uma

compensação financeira aos Municípios que abrigam em seus
territórios áreas de recomposição de reserva legal, de
responsabilidade de empresas produtoras de etanol que tenham sua
sede em outro Município. Essas empresas geram Valor Adicionado
Fiscal - VAF - para os Municípios onde tenham domicílio fiscal e, por
conseqüência, proporcionam a participação no ICMS para os
Municípios onde se situam. Entretanto, ao utilizar, para recomposição
de reserva legal, áreas no território de outros Municípios, elas
inviabilizam a geração de VAF nas áreas que adquiriram para fazer tal
recomposição.

Pretendemos com o projeto viabilizar compensação financeira aos
Municípios onde se situam as áreas de preservação, retirando o
percentual a ser destinado a essa compensação daquele destinado ao
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critério VAF. Com sua aprovação, será possível compensar
Municípios de regiões mais pobres, como por exemplo os do Norte de
Minas, que, pelo valor mais baixo das terras, tende a abrigar a maior
parte das áreas de recomposição de reserva legal.

Por se tratar de medida justa, espero poder contar com o apoio dos
nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 736/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Rev. Jeremias Pereira da
Silva pelo transcurso do 28º aniversário de sua ordenação e pelo seu
jubileu à frente da liderança da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 737/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Aplemg, na pessoa do seu
Presidente, Otoniel Geraldo Batista, pelo transcurso do Dia do
Funcionário Público Aposentado, comemorado em 17/6/2007, e pela
excelência dos serviços prestados aos funcionários desta Casa. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 738/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável com vistas a que sejam destinados
recursos às unidades de conservação federais localizadas em
território mineiro, em especial ao Parque Nacional da Serra da
Canastra. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 739/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas à
transferência das atividades de certificação e fiscalização de batatas
para o Instituto Mineiro de Agropecuária, mediante convênio celebrado
com o Estado; e ao Secretário da Agricultura, com vistas à celebração
do referido convênio.

Nº 740/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à criação
de uma câmara técnica especializada em bataticultura no âmbito do
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Conselho Estadual de Política Agrícola.
Nº 741/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado

apelo ao Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, com vistas ao
fornecimento, em todo o Estado, de seringas a crianças diabéticas;
de, no mínimo, quatro fitas reagentes para medição de glicose por dia
para cada criança diabética; da insulina de ação ultra-rápida para
todos os postos de saúde; e à criação de mais Centros Viva Vida no
Estado.

Nº 742/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo à Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de
Saúde com vistas à reabertura do bloco cirúrgico do Hospital
Municipal de Januária.

Nº 743/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas à implantação de serviço de
hemodiálise e de um centro de terapia intensiva no Hospital Municipal
de Januária; a que sejam disponibilizados veículos de transporte
sanitário para o Consórcio Intermunicipal de Saúde; à liberação de
recursos para a conclusão da Maternidade Municipal de Januária; ao
término do Centro Viva Vida e à aquisição de equipamentos para o
seu pleno funcionamento; à atualização dos pagamentos do Pró-Hosp
ao Hospital do Muncípio de Januária; à liberação de recursos para o
Município de Januária, para atendimento regional de urgência e
emergência; e à inclusão do Hospital de Manga - Fundação de
Amparo ao Homem do Campo - na 3ª etapa do Pró-Hosp, com
liberação de recursos para esse hospital.

Nº 744/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita sejam
formulados apelos ao Presidente e ao Superintendente da Codevasp
com vistas à liberação de recursos para a construção de aterro
sanitário em Januária, Manga, Itacarambi, Montalvânia, Juvenília,
Miravânia, Chapada Gaúcha, Bonito de Minas, Pedra de Maria da
Cruz, Ibiracatu, Cônego Marinho e São João das Missões.

Nº 745/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Ministro da Integração Nacional com vistas à liberação de
recursos para a construção de aterro sanitário em Januária, Manga,
Itacarambi, Montalvânia, Juvenília, Miravânia, Chapada Gaúcha,
Bonito de Minas, Pedra de Maria da Cruz, Ibiracatu, Cônego Marinho
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e São João das Missões.
Nº 746/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado

apelo à Secretária de Educação com vistas ao diagnóstico precoce do
diabetes nas crianças em idade escolar.

Nº 747/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicitam seja formulado apelo ao Delegado
responsável pela apuração dos fatos denunciados pelos filhos do Sr.
Lúcio dos Santos Júnior na Corregedoria da Polícia Civil do Estado
com vistas à reconstituição desses fatos, em caráter de urgência, com
a presença dos Promotores de Justiça de Direitos Humanos, da
Infância e da Juventude e do Tribunal do Júri, envolvidos nas
apurações, dos peritos do Ministério Público e de psicólogos.

Nº 748/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicita seja formulado apelo ao Chefe de Polícia Civil
do Estado com vistas a que a apuração dos fatos denunciados pelos
filhos do Sr. Lúcio dos Santos Júnior seja transferida para a
Corregedoria da Polícia Civil; e a que seja anexada ao ofício cópia das
notas taquigráficas da reunião conjunta dessas Comissões, realizada
em 5/6/2007, com o depoimento do Sr. Antônio Sérgio Batista.

Do Deputado Célio Moreira em que solicita seja instalada uma mesa
do Procon Assembléia no posto do Psiu do Barreiro. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Carlin Moura (2).

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 dos Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Rinaldo em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Instituto Brasileiro de Siderurgia e com o Sr.
Rinaldo Campos Soares por sua posse como Presidente do referido
Instituto, em 29/5/2007.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura e de Transporte e do Deputado Dimas Fabiano.
Oradores Inscritos
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan.
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, funcionários desta Casa, amigos
telespectadores mineiros que nos vêem pela TV Assembléia. Nessa
segunda-feira aconteceu em Uberaba uma reunião inédita do
Colegiado de Integração de Defesa Social, visto que foi a primeira
realizada fora de Belo Horizonte. Essa iniciativa foi de grande
significado, num momento em que se reconhece a elevação de
índices de criminalidade em nosso Município e região. Constataram-
se como causas recorrentes as drogas e o incremento da cultura de
cana-de-açúcar na região. Dos homicídios registrados em Uberaba,
de 80% a 85% são provocados pelas drogas, como foi dito por
Maurício Campos, Secretário de Defesa Social de Minas Gerais, que
espera um diagnóstico completo sobre o assunto para os próximos 15
dias. Esses assassinatos são causados por acertos de contas ou
latrocínios, praticados com o objetivo de se conseguir dinheiro para
comprar entorpecentes. Em relação aos altos índices de roubos, que,
a exemplo dos homicídios, colocam Uberaba entre as cidades mais
violentas de Minas, um dos fatores principais é a localização
geográfica da cidade, que atrai criminosos relacionados a desmanche
de veículos. Sabemos da preocupação constante do Governador
Aécio Neves no combate à violência e à criminalidade, para propiciar
mais segurança e tranqüilidade aos mineiros.

O papel constitucional do Estado é a produção de segurança
pública, entretanto, como muito bem expôs o Secretário Maurício
Campos, a segurança é dever do Estado, mas é responsabilidade de
todos: União, Estado, Município e cidadão. Creio que a obtenção de
melhores resultados deve ser compartilhada por todas as esferas do
poder e da sociedade. Acredito que o aumento do índice de
criminalidade não aparece meramente por razões inevitáveis da
ordem natural das coisas. É preciso estabelecer uma relação entre
causa e efeito que nos permita entender o quadro que estamos
experimentando. Por exemplo: em Uberaba e região aumentou a
cultura de cana, hoje reconhecidamente importante para a economia
nacional, com expectativas alentadoras no mercado mundial.
Entretanto há os que associam a crescente atividade com uma maior
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escalada do crime e violência. Em recente matéria publicada no
“Estado de Minas”, o jornalista Amaury Júnior aborda o tema da
seguinte forma: “A febre da cana-de-açúcar está transformando
alguns Municípios do Triângulo Mineiro, uma das regiões mais
tradicionais de Minas Gerais, em abrigos de bandidos e miseráveis.
Uma verdadeira terra de ninguém. Impulsionados pelo interesse do
governo dos EUA no etanol brasileiro. Iludidos por uma rede de
"gatos" - intermediadores de trabalhadores rurais -, com a promessa
de emprego digno, todos os anos, mais de 20 mil bóias-frias do
Maranhão, de Alagoas e de outros Estados nordestinos deslocam-se
para o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba para trabalhar no corte de
cana. Esses novos moradores da região, em sua maioria, são
trabalhadores honestos, maltratados pela vida, que tentam fugir da
seca e da fome do Nordeste. Só que, infiltrados em meio a esses
bóias-frias, uma legião de traficantes, assaltantes, gigolôs aliciadores
de menores passou também a ocupar, de forma desordenada, os
Municípios próximos às usinas. Vinte e sete casas de prostituição
foram abertas em Delta, uma pequenina cidade, a 30km de Uberaba,
na divisa de Minas com o Estado de São Paulo. Atraídas pela massa
de cortadores de cana, 200 prostitutas deslocam-se para o Município
todos os anos, no período de safra”. Termina assim a reportagem
desse jornalista.

É incontestável, senhoras e senhores, a importância do setor
sucroalcooleiro. Necessitamos debater com visão de planejamento - o
que não foi feito antes da introdução dessa linha de desenvolvimento -
para que se dêem condições mais adequadas a seu bom
desempenho, tanto na produtividade quanto no controle dos fatores
sociais que são desencadeados, tais como: aumento de demanda na
saúde pública, déficit habitacional, a presença crescente de meninos
nas ruas, os malabaristas de semáforos e a conseqüente acentuação
do tráfico de drogas. Enfim, existe uma nova realidade, que, há
poucos anos, estava longe de vivenciarmos, mas agora precisa ser
enfrentada por todos nós. O Secretário de Defesa, Maurício Campos,
esteve, por nossa solicitação, trabalhando e despachando com o
Prefeito em nossa reunião... Ele ouviu, por exemplo, que, em
Conceição das Alagoas, o professor está precisando dar aula fora da
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sala, Deputado Luiz Humberto Carneiro, tamanha é a lotação das
salas de aula; que o sistema de saúde pública, em quase todas
aquelas pequenas cidades está superlotado; que nossos hospitais de
referência - o hospital-escola de Uberaba e o de Uberlândia - estão
também abarrotados e necessitam de investimentos urgentes para
suportar todas essas demandas. Tivemos a iniciativa do Governador
Aécio Neves, como a interiorização do programa Escola Viva
Comunidade Ativa - com o aluno de tempo integral -, que começou por
Uberaba, foi implantado em 13 escolas estaduais e vem dar ao jovem
melhor formação e inclusão social. A Secretária de Educação
Vanessa entende que esse projeto afasta os meninos das ruas e da
perversão das drogas, dando maior tranqüilidade aos pais.
Precisamos de programas preventivos como esse. Estamos também
lançando agora um novo. Sabemos, Deputado Gustavo Valadares,
que, quanto mais cedo o menino começa a tomar o álcool, maior é a
chance de ele se tornar um viciado. Então estamos lançando um
programa para o qual pedimos o apoio da classe dos dirigentes
lojistas e das associações comerciais do Estado com o objetivo de
que os donos da venda, da padaria, do bar, do restaurante e da boate
cumpram a lei de não vender álcool para os menores de 18 anos, pois
sabemos que essa é a grande porta de entrada: o menino que
começa a se viciar no álcool é exatamente o que depois acabará
utilizando outras drogas. Estamos conversando com setores da
sociedade e entidades de classe para iniciarem uma campanha junto
a todos os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica e cigarro a
fim de não os comercializarem para menores de idade, observando,
de fato, a legislação em vigor.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte) - Obrigado pelo
aparte, Deputado Fahim Sawan. Parabenizo-o, primeiro, pela iniciativa
de fazer cumprir a legislação, não permitindo a venda de bebidas
alcoólicas perto de estabelecimentos de ensino. Sem dúvida
nenhuma, é uma atitude fantástica, e temos que fazer cumprir a lei.
Segundo, pela sua atuação, na segunda-feira, em Uberaba, junto ao
Secretário de Defesa Social Maurício Campos, que também esteve
ontem em Uberlândia, onde inaugurou um centro de reabilitação para
o menor infrator. Trata-se de mais uma obra e um benefício prestado
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ao Estado de Minas, em especial à cidade de Uberlândia, onde o
Secretário fez para mim uma narrativa do sucesso que foi a primeira
reunião sobre a segurança realizada em Uberaba, questão que
poderemos ver de perto. Para Uberlândia, com essa inauguração,
ontem foi um dia de muita comemoração. Contamos também com a
presença do Secretário Adjunto da Saúde Dr. Marcelo, que assinou
um convênio de grande importância para a saúde da nossa região, do
Hospital Público Municipal de Uberlândia em parceria com a
Prefeitura. O Prefeito Adelmo também entrou com uma grande
contrapartida para resolver ou, pelo menos, minimizar toda a questão
da saúde pública da região. Parabenizo-o pelas suas palavras e pela
atuação na nossa região, especialmente em Uberaba, por essa
reunião que lá ocorreu. Parabéns.

O Deputado Fahim Sawan - Muito obrigado, Deputado Luiz
Humberto Carneiro. Também não foi diferente em Uberaba, onde
tivemos a atuação do Secretário Maurício Campos, levando e
diagnosticando na implementação das Ações Integradas de
Segurança Pública - Aisp. Hoje já existem duas dessas unidades, e
serão implantadas mais duas. Será também disponibilizado para
Uberaba todo o contingente da Polícia Civil necessário a essa
integração. Também haverá ali a formação de novos profissionais das
Polícias Militar e Civil, que agora serão beneficiados com a
implantação de um estande de tiros, para complementar a formação
desses profissionais.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Fahim
Sawan, pelo aparte. Parabéns pelo pronunciamento. V. Exa. é o
condutor, nesta Casa, neste Estado, dessas políticas tão importantes
de enfrentamento ao abuso e à utilização dessas drogas lícitas e
ilícitas. Todos nós sempre aguardamos a sua palavra, e V. Exa. terá
sempre o nosso apoio. Sem dúvida, creio que, com esse alerta que V.
Exa. sempre faz, o nosso país e o nosso Estado estariam melhor se
atuassem justamente nesse campo, no campo da prevenção. Se
tivéssemos um trabalho mais efetivo nesse campo, o Estado não
precisaria gastar tanto recurso em armamento, em equipamento. Sem
dúvida, esse trabalho preventivo seria um grande sucesso para o
Estado no combate ao crime, especialmente o crime advindo do uso



1181

de drogas. Continuamos apoiando integramente V. Exa nessa cruzada
que faz nesta Casa contra o abuso na utilização dessas drogas, em
especial as ilícitas e também as lícitas. Parabéns, Deputado Fahim
Sawan.

O Deputado Fahim Sawan - Obrigado, Deputado João Leite. Para
ilustrar, Deputado, acredito realmente em prevenção. Hoje estamos
levando a Uberaba, ao Triângulo, um socorro. É assim que tem que
ser feito de imediato. Uberaba, que foi considerada uma cidade boa
para criar os filhos, uma cidade de paz e de tranqüilidade, hoje está
prejudicada dessa forma. Temos que levar socorro. Mas, como bem
disse V. Exa., Deputado João Leite, se tivéssemos prevenido, se
tivéssemos planejado melhor, provavelmente não estaríamos
enfrentando problemas dessa monta. É importante, sim, que se
conscientize o jovem, que se diminua a oferta das drogas
consideradas lícitas a esses mesmos jovens, para que possamos,
hoje, enfrentar o problema, não fugir dele e buscar soluções para que
não se repita no futuro.

O Deputado João Leite (em aparte) - Se o senhor me permite, veja a
orientação do governo federal mostrando, inclusive no corpo, onde as
pessoas deveriam aplicar a droga, justamente contra o ensinado por
V. Exa. Parabéns, Deputado.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Fahim
Sawan, conhecendo sua formação, somos privilegiados de poder
conhecer um pouco do quanto o álcool é capaz de destruir o que
temos de mais importante, a saúde. Peço licença a V. Exa. para
somar-me à sua dedicação, ao seu esforço e a tudo aquilo que, como
médico, traz a debate neste Plenário. Hipoteco meu apoio e minha
satisfação em ver essa coragem incansável em mostrar que prevenir é
melhor do que tratar. Não poderia deixar de hoje homenagear nosso
querido Luiz Humberto Carneiro. Hoje, ao ler o jornal do Estado, vi
que o Luiz Humberto conseguiu R$38.000.000,00 num convênio para
sua querida Uberlândia. Mesmo com um sacrifício tremendo, não
estou conseguindo sequer R$1,00 para a saúde no Sudoeste. Nosso
líder leva R$38.000.000,00. Parabéns, que nos dê um pouco de aula.
Como conseguir R$38.000.000,00, já com R$20.000.000,00
depositados, para tratar da saúde da sua querida Uberlândia? Ensine-
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nos. Esta Casa está ansiosa por saber como conseguiu esse
montante para melhorar a saúde do pessoal do Triângulo. Fahim,
muito obrigado, que você consiga levar à frente sua prevenção ao
alcoolismo.

O Deputado Fahim Sawan - Deputado, também queria falar do
nosso projeto sobre investigação de paternidade. Hoje existem 10 mil
pedidos de investigação de paternidade em Minas Gerais, Deputado
Dalmo Ribeiro, na fila, esperando a concessão pelo Estado para a
realização do exame na Justiça, de forma gratuita. A maioria das
mães são jovens. As estatísticas mostram que 1 milhão de meninas
ficam grávidas no Brasil antes de 19 anos de idade, e 72% cuidam de
seus filhos sozinhas.

Entramos com um requerimento nesta Casa, Deputados Dalmo e
Doutor Viana, para a realização de uma audiência pública para
fazermos um mutirão da paternidade em nosso Estado, oferecendo os
exames de paternidade a nossas crianças.

Mais uma vez, parabenizo o Secretário Maurício Campos e o Alto
Comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros e do
sistema prisional, que estiveram em Uberaba. Eles se deslocaram de
Belo Horizonte, mostrando que o Estado está enfrentando o problema
da criminalidade onde ela está acontecendo. Infelizmente, nesse
momento, foi em Uberaba.

Obrigado, um abraço a todos. A criminalidade precisa ser contida,
reprimida e também prevenida para que não volte a acontecer no
futuro. Muito obrigado.

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

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para solicitar ao Governador Aécio Neves que nos ajude a
melhorar as condições de atendimento do Pronto-Socorro Risoleta
Tolentino Neves, em Venda Nova. A comunidade da região e cidades
vizinhas não tem informações sobre essa unidade, que, em pouco
menos de oito meses, teve uma transformação. Esse pronto-socorro,
cuja infra-estrutura é digna dos melhores hospitais do Brasil, tem uma
superpopulação, precariamente atendida em alguns casos. Não estou
questionando o convênio com a UFMG nem a capacidade dos que
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prestam serviço no pronto-socorro. Questiono a política de resultados
e a falta de informação, até mesmo para os representantes do povo
daquela região. O hospital está sendo subutilizado, e a população de
politraumatizados e queimados já supera sua capacidade de
atendimento. O que não gostaríamos de ver já acontece na unidade,
onde pacientes se amontoam pelos corredores. O pior é que dois
andares completamente equipados se encontram fechados, apesar de
terem toda a infra-estrutura física pronta. Isso se deve à falta de
entrosamento entre a Secretaria de Saúde e a unidade, comandada
pela UFMG.

Sr. Governador, descentralizar o poder é dividir informações. Não
está bom. O Pronto-Socorro Risoleta Tolentino Neves, por sua
estrutura física, pode oferecer muito mais à população da região
metropolitana e da região Norte de Belo Horizonte. Gostaria que V.
Exa. orientasse o Secretário Marcus Pestana para que criasse um elo
de entendimento entre a secretaria e a infra-estrutura que comanda
aquela unidade hospitalar.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Prefeito Toninho
Pinheiro, de Ibirité, onde participamos da Feira da Paz no dia 17. Não
poderia ter surpresa melhor. Não visitava a cidade há bastante tempo,
conheci-a durante o primeiro mandato do Prefeito Toninho Pinheiro.
Esse homem digno, responsável, às vezes rude, mas carinhoso e
honesto com seu povo, irmão do nosso colega Dinis Pinheiro, tem
comandado aquela cidade com amor e justiça e mudou o perfil de
Ibirité. Hoje a cidade é digna daquelas que têm as maiores receitas no
Estado, e algumas não chegam a ter a infra-estrutura dela, que possui
uma das receitas mais precárias. Não poderia deixar de parabenizar o
Prefeito Toninho Pinheiro, que tem conduzido a administração com o
carinho e a honradez de sempre. Parabéns ao Prefeito e à sua
equipe. Parabéns pela organização, até mesmo para as festas que
promovem para o povo e os visitantes. Tive o prazer e a grata
satisfação de sentir-me como se estivesse em uma das cidades mais
ricas de Minas Gerais. Obrigado.

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

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, público da TV Assembléia que nos acompanha, venho
dizer, inicialmente, que sempre tive grande prazer em vir a esta
tribuna, mas hoje tenho um pesar muito grande, pelos fatos que têm
acontecido na minha cidade natal, Itaúna, onde inúmeras denúncias
têm sido feitas, especialmente nos últimos 12 meses. Essas
denúncias se transformaram em cinco ações civis públicas do
Ministério Público contra o Prefeito Municipal, que estão tramitando.

Sabemos da morosidade do processo judicial, mas muito pior do que
isso é o que vem acontecendo desde o mês de março, quando fui
procurado em meu gabinete por algumas pessoas para fazerem uma
denúncia muito grave. Essa denúncia tinha como teor o fato de que a
Prefeitura Municipal de Itaúna estaria prestes a realizar uma
concorrência pública para contratar uma empresa especializada para
fazer o monitoramento de pesquisas eleitorais, para terem exatamente
o quadro político-eleitoral até o mês de outubro de 2008. Fui tomado
de surpresa em relação a isso.

Diante disso iniciei um processo investigativo, e, para a minha
surpresa, na quarta-feira, dia 4/4/2007, foi publicado, no diário oficial
“Minas Gerais”, o edital de concorrência nº 2/2007, que tinha como
objeto, pasmem vocês, a contratação de empresa especializada na
criação e disponibilização de um sistema de gestão de informações
sobre o Município e sua população - um nome muito comprido e difícil
de entender. Esse é o nome de fachada, e o pano de fundo é a
realização de pesquisas para o Prefeito Eugênio Pinto, do PT, até
outubro de 2008.

Diante disso tomei a iniciativa de publicar, no jornal “Folha do Povo”,
daquele Município, um anúncio cifrado, que mostrava exatamente a
empresa que venceria a concorrência pública. De fato, no dia 24 de
maio, a empresa que, segundo as pessoas que estiveram em meu
gabinete, iria vencer a concorrência realmente venceu. Quatro
empresas retiraram o edital, e, pasmem os senhores, apenas a
vencedora compareceu para a abertura da concorrência.

Algo como legitimar o processo, numa concorrência, pasmem
novamente os senhores, vencida conforme a ata da Concorrência
Pública nº 2, de 2007, por um valor de R$1.145.000,00, para
prestação de serviços de pesquisas eleitorais com recursos públicos,
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até o mês de outubro de 2008.
Pior que isso, cinco dias depois, no dia 29 de maio, a Prefeitura já

fazia nota de empenho de R$470.000,00, a título de adiantamento de
prestação de serviços, contrariando frontalmente a Lei nº 4.320, que
proíbe terminantemente esse tipo de expediente. Por que isso? Já
tínhamos a informação, e temos as testemunhas, que estarão
disponíveis para os Vereadores. Por meio de uma subempreitada,
uma outra empresa já trabalhava naquele Município há quatro meses.
Na verdade, esse adiantamento era o pagamento pelos serviços que
já estavam sendo prestados, conforme atestam as notas fiscais dos
dias 17 e 23 de abril.

Temos também um disquete - que nos foi entregue por uma pessoa
que nos procurou - com conversas gravadas na sede da empresa, em
Itaúna, e na Prefeitura Municipal, com assessores do Prefeito. Essa
pessoa pedia emprego, pedia para ser contratada por aquela
empresa. As respostas são as mais absurdas possíveis: “Procurem o
assessor do Prefeito. Traga seu currículo, juntamente com o cartão
desse assessor, que faremos sua contratação. O treinamento será na
Escola Municipal Profª Celuta das Neves, no dia 18 de junho”. Foi
realizado na segunda-feira. Tenho aqui as fotos do treinamento, com
as cópias dos questionários a serem aplicados às pessoas que
haviam sido selecionadas para trabalharem naquela empresa.

Isso me custou algumas noites de sono. Foi necessário muito
trabalho nesses últimos meses para fazer a juntada dos documentos
necessários para minha ida, na noite de ontem, à Câmara Municipal
de Itaúna, a fim de fazer pessoalmente a entrega desses documentos
aos Vereadores para que tomassem as providências cabíveis, do
ponto de vista regimental e constitucional, e acabassem de vez com
essa infestação que ocorre hoje na Prefeitura Municipal de Itaúna e
que macula o nome desse Município no meio político de Minas Gerais.

Tive, naquela cidade, 32.363 votos, ou seja, 73% dos votos
nominais do Município. Por isso não poderia omitir-me de tomar essa
decisão, mesmo expondo minha pessoa e minha família. Pedi
policiamento 24 horas por dia porque pessoas que fazem uma coisa
desse tipo são capazes de fazer qualquer coisa; quem subtrai
recursos do Município, dessa forma, é capaz de fazer qualquer coisa.
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Da mesma forma que estive na Câmara Municipal, estarei, a partir
desta tarde, na Procuradoria-Geral do Estado, com o Procurador
Jarbas Soares; no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
com o Conselheiro Elmo Braz; e na Promotoria de Crimes Praticados
por Agentes Políticos. Na sexta-feira, irei à Promotoria local, em
Itaúna, fazer a entrega desses documentos.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, essas coisas
enojam na prática da vida pública. Por causa delas, nós, que temos
vida pública por opção, ficamos numa posição extremamente
desfavorável perante a sociedade. Espero, sinceramente - e falo como
cidadão itaunense -, que a Câmara Municipal tenha a altivez e a
firmeza de tomar as decisões necessárias, as providências cabíveis,
constitucionais e regimentais, a fim de acabar de vez com a farra de
dinheiro público que infelizmente acontece naquela cidade.

Posso dizer que, ao fazer isso, estou retirando dos meus ombros o
fardo pesado que tenho carregado nos últimos quatro meses. Ontem
estive na Câmara Municipal, mostrando aos Vereadores o “caminho
das pedras”, e agora estou aqui, cumprindo meu papel, para que
essas providências sejam efetivadas e levadas a cabo. Obrigado, Sr.
Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que nos acompanha das
galerias e telespectadores da TV Assembléia, que nos acompanham
na Capital e em mais de 150 cidades do interior, por onde passamos,
surpreendemo-nos, pois percebemos que as famílias, enfim, a
sociedade em geral está mais atenta, comprometida, já que está
acompanhando nossos trabalhos. Essa atitude é muito importante,
pois contribui para que o sistema representativo se torne cada vez
mais participativo. Aliás, durante o meu mandato, tenho como objetivo
fazer com que minhas atitudes, meus atos, minha conduta e meus
projetos cheguem ao conhecimento de todos os que me confiaram
seus votos e que, agora, acompanham meu trabalho como seu
legítimo representante.

Penso que estamos vivendo um bom momento nesta Casa
Legislativa. Por isso, aproveito para saudar a todas as pessoas que
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estão espalhadas por este Estado, que é tão grande e tão bonito, e
que nos acompanham pela TV Assembléia, constatando que muito se
tem feito nesta Casa, por meio das reuniões de comissões e do
Plenário, bem como por intermédio dos projetos de leis.

Sr. Presidente, inicialmente aproveito a oportunidade para dizer que
ontem me senti muito honrado e feliz por ver aprovado, em 2º turno, o
meu primeiro projeto de lei. Refiro-me ao Projeto de Lei nº 20/2007,
que dispõe sobre a assistência às vítimas de violência, prevendo a
realização de cirurgias reparatórias e acompanhamento psicológico,
bem como propõe a existência de um banco de dados a partir do
boletim de ocorrência.

Srs. Deputados e Deputada Elisa Costa, julgo que esse meu
primeiro projeto que foi aprovado é importante e relevante. Ele, com
certeza, beneficiará muitas pessoas vítimas de violência doméstica,
sexual e agressões físicas que deixaram seqüelas nas vítimas e que,
na maioria das vezes, necessitam de assistência, não só de
acompanhamento psicológico, tendo por base um cadastro do número
de pessoas acometidas por essa violência.

O projeto propõe que sejam também levantados os percentuais de
cada tipo de crime de violência, discriminando-se a porcentagem
desses crimes contra as pessoas. A cirurgia poderá reparar lesões e
seqüelas que ficarem.

Agradeço o apoio dos nobres Deputados que unanimemente
votaram pela aprovação do projeto. Como estou estreando aqui na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, vocês com certeza podem
imaginar a alegria, a importância e o significado deste momento para
mim.

Ontem, após a aprovação do projeto, fiquei emocionado porque já é
o sentido de minha presença na Casa. Sr. Presidente, agradeço, na
pessoa de V. Exa., a todos os que, desde o início, dedicaram-se
também a ajudar, de maneira especial o Deputado João Leite, que
não poupou esforços para colaborar. Solicitou até uma reunião
extraordinária da Comissão de Direitos Humanos para que o projeto
voltasse, o mais rápido possível, para votação em 2º turno.

O segundo assunto de que gostaria de tratar no Plenário é que
estamos na Semana Nacional de Combate às Drogas, Deputado
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Carlos Mosconi. O congresso se iniciou na segunda-feira, dia 18, e se
estenderá até o dia 26. Estamos na oitava edição da Semana
Nacional de Combate às Drogas, que se iniciou em 1999. O dia 26 é o
Dia Internacional de Combate às Drogas.

Uma série de atividades foram programadas em vários setores,
segmentos, igrejas e movimentos. Estarei participando de alguns
desses eventos. Muitos que nos acompanham estarão conosco,
principalmente na Igreja São José, juntamente com o Pe. Sérgio, com
quem estamos participando de várias atividades e programações no
intuito de conscientizar a população.

Quero parabenizar, por suas palavras, o Deputado Fahim Sawan,
que me antecedeu neste pronunciamento. Precisamos realmente
estar empenhados na luta para proporcionar aos nossos jovens, à
nossa população proteção contra as drogas.

Na sexta-feira, teremos uma grande mobilização na Praça Sete, no
quarteirão fechado da Rua Rio de Janeiro, às 20 horas. Faremos uma
caminhada saindo da Rua São Paulo, de uma livraria, e iremos até a
Praça Sete, onde haverá uma manifestação antidrogas.

No sábado, na praça da igrejinha da Pampulha - e agradeço o
convite -, não estarei oficialmente como parlamentar, mas como um
dos artistas de uma apresentação musical juntamente com o grupo
14-Bis, em uma manifestação antidrogas.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado Eros Biondini,
em primeiro lugar, parabenizo-o pelo seu primeiro projeto de lei
aprovado nesta Casa. Aliás, é um projeto importante, a que V. Exa.
faz jus no início de seu mandato, começando de uma forma tão
auspiciosa. Espero que outros projetos de lei de V. Exa., de alcance
para a sociedade, sejam aprovados no futuro.

Deputado Eros Biondini, gostaria de somar minha voz à de V. Exa.,
que faz um pronunciamento acerca da Semana de Combate ao Uso
de Drogas no País. Esse é um assunto extremamente grave, de
grande interesse para a sociedade, pois se trata de milhares de
jovens, conterrâneos, enfim, de uma sociedade universal.

Vivemos fazendo apologia das questões de saúde. Como podemos
pensar em ter uma saúde adequada quando drogas são oferecidas
aos jovens e às crianças à porta das escolas, tirando desse
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contingente tão grande e expressivo da sociedade qualquer
perspectiva de futuro? A droga causa um gigantesco mal físico, além
de um mal social e psicológico praticamente indescritível. Campanhas
como essa são muito importantes.

Há pouco tempo, foi realizada a Semana de Combate ao
Tabagismo, outro malefício. Agora há a Semana de Combate à Droga.
É necessário que a sociedade participe ativamente desses
movimentos e que haja consciência da sociedade, além de
campanhas informativas por meio da imprensa, da mídia, bem como
campanhas nos Poderes Legislativo e Executivo, pois elas são muito
importantes. Portanto, é fundamental que haja conscientização das
famílias, e o combate deve ser muito rigoroso, começando dentro de
casa. Mais uma vez, parabenizo-o por seu pronunciamento. Obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Conheço várias fazendas de
recuperação de toxicodependentes e várias comunidades
terapêuticas. O Brasil precisa explorar bem essas fazendas, como, por
exemplo, a Fazenda da Esperança, do Frei Hans, recentemente
visitada pelo Papa Bento XVI, onde estive com o Dr. Cloves,
Subsecretário Antidrogas. Conheço bem o trabalho dessa fazenda,
cujo índice de recuperação é altíssimo.

Precisamos investir nas fazendas, nesse modelo trazido pelo
terceiro setor. Essa fazenda apresentam um índice altíssimo de
recuperação dos toxicodependentes e possui vasta experiência em
Guaratinguetá e nas 33 unidades espalhadas por todo o Brasil. A
Fazenda da Esperança realmente tem trazido essa recuperação.

Parabenizo todos aqueles que, voluntariamente e até
missionariamente, têm-se dedicado a recuperar pessoas acometidas
pelo vício das drogas. A Terra da Sobriedade, em Belo Horizonte, faz
um trabalho maravilhoso. A Fazenda Reviver, da Comunidade
Reviver, do Sr. Davi, e tantas outras entidades têm lutado e
trabalhado para recuperar com êxito nossa juventude, inclusive
adultos e pais de família que, muitas vezes, não conseguem se livrar
desse vício.

No dia 26, Dia Internacional do Combate ao Uso das Drogas, estarei
em Lisboa, com o Deputado Célio Moreira, na Comunidade Vida e
Paz, a qual também acompanho há aproximadamente cinco anos.
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Pela primeira vez, estarei como parlamentar numa comunidade de
toxicodependentes. Essa comunidade atende todos aqueles sem-
abrigo da região de Lisboa. Muitas vezes, essas pessoas estão sem
abrigo justamente em razão das drogas. Os pais expulsam os filhos
de casa por não terem mais condições de conviver com eles. Essa
comunidade faz uma ronda noturna.

Eles visitam todos os viciados que estão nas ruas de Lisboa, todos
os dias, levando-lhes um copo de leite, uma fruta e um pão com
manteiga. Além disso, também levam uma proposta, um convite para
que esses viciados integrem e aceitem morar nessas clínicas.

O governo dá àquelas pessoas a oportunidade de estarem nessas
clínicas cumprindo uma espécie de pena alternativa. É um modelo
muito interessante de recuperação.

No Dia Internacional de Combate às Drogas, mais uma vez teremos
o privilégio de estar em Portugal visitando a Comunidade Vida e Paz.
Já tive muitas experiências agradáveis ali, na época em que lá estive
em missão. Muitos daqueles que estavam para ingressar na
Comunidade Vida e Paz puderam assistir ao meu “show” de
evangelização. Alguns até tomaram a decisão de se recuperar,
participando dessa comunidade.

É uma alegria poder participar de três eventos durante essa Semana
Nacional de Combate às Drogas. Sexta feira, na Igreja São José, na
Praça Sete; no sábado, na Igrejinha da Pampulha, na Lagoa, ocasião
em que faremos uma apresentação junto ao Grupo 14 Bis.

No Dia Internacional de Combate às Drogas, estaremos na
Comunidade Vida e Paz, em Lisboa, levando a experiência das
comunidades terapêuticas do Brasil e trazendo para o Brasil a
experiência de longos anos de trabalho, com tremendo êxito, dado o
alto índice de recuperação proporcionada pela Comunidade Vida e
Paz.

Para encerrar, Sr. Presidente, junto ao Deputado Domingos Sávio,
gostaria de convidá-los para a reunião especial que acontecerá,
amanhã, em homenagem aos 75 anos da Escola de Veterinária da
UFMG, onde me formei.

Trata-se de uma escola que é referência na América Latina,
liderando o “ranking” das escolas de veterinária da América Latina,
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com elevado nível de ensino, tanto na graduação quanto na pós-
graduação.

Amanhã estaremos aqui ao lado do Secretário de Agricultura,
Gilman Viana, do Reitor da Escola de Veterinária, do seu Diretor, e
dos seus professores e ex-professores, sendo que um deles é meu
pai, para uma justa homenagem aos 75 anos da Escola de Veterinária
da UFMG.

Eram esses três aspectos que, com muito carinho e muito
emocionado, tinha para comentar.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Apenas gostaria de
desejar ao Deputado Eros Biondini uma boa viagem a Portugal e que
essa sua viagem seja coroada de pleno êxito, mesmo porque a
intenção dela é muito nobre.

Que Deus te abençoe te levando e te trazendo, em paz, dessa
viagem.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.
Obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr.
Presidente, tenho ocupado sistematicamente esta tribuna com o
objetivo de tentar chegar a todos os Municípios dos Vales do Mucuri e
Jequitinhonha. Gostaria de justificar aos companheiros Deputados
desta Assembléia o motivo desse meu desejo. Na minha cidade, a
imprensa está parcialmente cerceada, por isso temos tido dificuldade
de falar com o nosso povo. Até agora evitei falar sobre alguns pontos
que são realmente preocupantes e que acontecem na nossa Teófilo
Otôni. Há pouco tempo atrás, a Prefeitura da nossa cidade investiu
contra a emissora de televisão local, que é também uma geradora. A
emissora teve de paralisar suas atividades por três dias. É uma
censura que consideramos absolutamente indevida. Agora, chega a
nossas mãos o “Jornal Carta”, com a seguinte matéria: “Secretários
recolhem e fazem ataques sórdidos contra este jornal”. Na última
página, a matéria está completa: “Secretários de D. Maria I censuram,
recolhem e fazem ataques sórdidos ao ‘Jornal Carta’”. Deixarei um
exemplar na Presidência, porque tenho dois. Formei-me em
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jornalismo em 1969 pela UFMG. Na ocasião, havia uma cadeira
chamada Ética e Legislação de Imprensa. Tomei conhecimento de
que, recentemente, grande parte dos cursos de jornalismo no Brasil
não adotam mais essa disciplina. Da mesma forma, parece que os
governantes das Américas estão desaprendendo também o respeito à
imprensa. Se, de um lado, não há preparo para fazer jornalismo com
ética, conhecendo a legislação, de outro não há respeito dos
governantes pela imprensa. Minha vida inteira foi dedicada à vida
pública. Quando era estudante, já participava de movimentos
estudantis. Fiz do jornalismo minha carreira predileta, embora tenha
ganho dinheiro com advocacia. Preocupa-me o fato de uma cidade-
pólo como Teófilo Otôni estabelecer uma cópia não fidedigna de Hugo
Chávez, fazer o que ele fez na Venezuela, fechando um canal de
televisão. Na minha terra, fecharam um por três dias, mas
conversamos em Brasília, e ele foi reaberto. A emissora dava notícias
contrárias ao governo municipal e foi fechada por isso. Agora, um
jornal que faz críticas à administração municipal, o único da cidade, é
apreendido pelo Secretário Municipal de Planejamento, pela Chefe de
Gabinete e pela Secretária Interina de Saúde.

Aqui vai uma homenagem ao jornalista Wiliam Horta, formado na
Universidade Federal de Juiz de Fora. O texto do jornal diz o seguinte:
“O ‘Jornal Carta’, que circula em Teófilo Otôni e região há 29 anos,
nesse período nunca sofreu censura por parte dos mandatários que
passaram pela Prefeitura, e nenhum deles era mais democrata no
discurso e na aparência do que D. Maria I. Entretanto, seus acólitos
ousaram pastelar os exemplares desse órgão por duas vezes
consecutivas.”. Aí, vem uma homenagem à nossa Prefeita, que é de
origem alemã, com a frase “Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt
man am Ende auch Menschen”. Ela sabe o que isso significa. O que
me preocupa, meus amigos, companheiros de Parlamento, é que não
sabemos onde vai parar essa situação. Ainda ontem, desta tribuna,
mostrei cronologicamente as datas de um evento que se configura de
forma clara como uma baita maracutaia. Tentaram implantar o serviço
de oncologia num hospital de baixa resolutividade, sem UTI, sem
licitação, sem concorrência, sem que a Secretaria de Estado de
Saúde, que autoriza os Cacoons, deflagrasse o processo de seleção
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da empresa que viria a trabalhar em Teófilo Otôni. A minha
preocupação é maior quanto ao que o jornal diz: “Estado tenta ajudar
saúde de Teófilo Otôni”. O governo do Estado tem feito tudo para
ajudar o sistema de saúde de Teófilo Otôni. Essa iniciativa de tentar
fraudar um procedimento licitatório, um procedimento de concorrência,
a licitude de um comportamento, que dependia do Conselho Municipal
de Saúde e que dependia, sobretudo, de um fator mais importante,
abertura de propostas ou recebimento de propostas da empresa que
oferecesse os melhores serviços e tivesse as melhores condições de
realizar esse serviço. Fico com pena dos vicentinos, pois estão
fazendo isso no Hospital São Vicente de Paulo. Estão enganando os
dirigentes da Sociedade São Vicente de Paulo com a probabilidade de
um serviço de oncologia, que tecnicamente não será aprovado pela
Vigilância Sanitária do Estado, uma vez que o hospital é de baixíssima
resolubilidade, não possui UTI e o processo de seleção, que poderia
acontecer, não aconteceu. Os investimentos começaram desde o
início do ano. A obra já começou sem haver concorrência. Uma
empresa de Governador Valadares, levada pelo Secretário de
Planejamento de Teófilo Otôni, que é de Valadares, a Oncorad, já está
fazendo obra no hospital.

Não entendo mais nada. A Prefeita da minha cidade ficou aqui
durante quatro mandatos e falava em moralidade pública. Desta
tribuna partiram as denúncias que ela fez e que se transformaram em
48 processos contra este Deputado, que era Prefeito na época.
Desses 48 processos, já ganhamos 28 e faltam só 20.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Presidente Deputado João
Leite, até hoje não fiz sequer uma denúncia. Não protocolei sequer
uma denúncia no Ministério Público. É preciso que os companheiros,
especialmente os que estão mais atentos a esse assunto, me ajudem
a analisar como podem acontecer coisas desse jaez. A maioria dos
procedimentos licitatórios no Município de Teófilo Otôni são de
dispensa de licitação, para os mais diversos assuntos. Vem o jornal e
faz uma crítica aqui que me deixa preocupado. Há uma área, à beira
de uma lagoa protegida, e fizemos um belo jardim em volta dessa
lagoa, protegida pela legislação como área “non aedificandi”, tanto
pela questão ambiental como pela preservação da lagoa e da
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nascente. Ficamos muito mal com o Ministério Público, ao longo de
alguns anos, porque não aceitamos que se construísse à beira da
lagoa, mas a Prefeitura da nossa cidade, defensora da ética, da
moralidade e das leis, permitiu que o Ministério Público edificasse ali
um prédio na beirinha da lagoa. Talvez por isso tenhamos um
comportamento até um pouco mais delicado com a atual
administração, não se verificando, com o cuidado necessário a
qualquer governante - não só a um, como foi o meu caso, mas a todos
os governantes -, que o Ministério Público aprecie esses processos
licitatórios, esses comportamentos que estão acontecendo na minha
cidade.

Por que falo de Teófilo Otôni? Muitos perguntam por que não falo de
Poté, de Ladainha, de Malacacheta, de Pavão. Porque o que acontece
de ruim em Teófilo Otôni contamina o resto da região. A região não
existe sem a cidade-pólo. Ela é o elo de todas as outras comunidades.
Nosso sistema de saúde vai mal. Temos 63 Municípios que dependem
da nossa cidade, e os Prefeitos estão todos irados, preocupados, sem
saber o que fazer. E o Estado está lá, tentando ajudar. Mas como
poderá ajudar uma cidade que, ao montar um serviço de oncologia -
foi autorizado nesta semana -, já o estava criando há cinco ou seis
meses, sem que fosse autorizado, para beneficiar uma empresa, sem
abrir o processo para mais uma, duas ou três concorrerem, ou mesmo
para haver a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, já que era
só uma? Pedi até a meus sucessores que verificassem lá se houve
alguma reunião do Conselho Municipal de Saúde para definir ou
autorizar que essa empresa, Oncorad, que trabalha em Valadares e
Ipatinga, realizasse aquelas obras com o compromisso do Município.

Mas isso deixa entrever talvez não a má-fé de nossa Prefeita, mas
sim a sua inocência e falta de prática administrativa e de
conhecimento de administração pública. No próprio ofício que ela
encaminhou ao Estado, no início do ano, em 30 de março, disse que o
serviço de oncologia, antes de ser aprovado, licitado e colocado à
disposição das entidades que viessem a realizar o serviço, seria no
Hospital São Vicente de Paulo.

Não tenho nada contra o hospital. Ao contrário, quando Prefeito,
mantive-o funcionando por quatro anos com subsídios da Prefeitura, e
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quero que o Estado conceda verbas do Pró-Hosp para ajudar a
sustentá-lo, atualizá-lo e melhorá-lo. Isso é o que estamos pedindo.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Getúlio
Neiva, pensei, repensei e consultei o colega Vanderlei sobre se
deveria ou não fazer um aparte. Não estou conseguindo seguir o
raciocínio de V. Exa. Veja bem, para se formar e se credenciar o
Cacoon - existem dois tipos: Cacoon 1 e Cacoon 2 -, tem-se que
passar por uma série de etapas que devem ser aprovadas.

Dê-me apenas um minuto, Sr. Presidente. Quando eu estava
presidindo, dei a V. Exa., várias vezes, alguns minutos a mais.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Deputado Getúlio Neiva, V.
Exa. ainda dispõe de 1 minuto.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Getúlio, lamentavelmente,
nosso Deputado João Leite é muito regimentalista, e temos que acatar
as ordens da Presidência.

Mas, veja bem, se não houver autorização do Conselho Nacional de
Energia Nuclear, jamais qualquer serviço terá seu alvará definitivo
para fazer convênio com o Ministério da Saúde. O convênio não é
próprio do Estado, mas da União. Portanto, alerto V. Exa. de que esta
matéria deverá ser discutida com mais profundidade. E ficou uma
dúvida tremenda para este Deputado quando V. Exa. disse algo, não
sei se em alemão. Não consegui entender o significado daquelas
palavras, não foi possível entender se houve um elogio ou algo
diferente. Gostaria de ser parceiro de V. Exa. na instalação desse
Cacoon 1, pois “rádio-químio” é algo de extrema necessidade. E tenho
certeza absoluta de que o Vale será prestigiado se esse serviço, de
fato, vier a ser materializado.

Agradeço ao Presidente, regimentalista nato desta Casa, e a V.
Exa., que me permitiu alguns minutos a mais.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Rêmolo Aloise. V.
Exa. conhece profundamente o assunto. A diretoria do Núcleo de
Credenciamento só se manifestou no dia 11 de junho, ou seja, apenas
a partir de 11 deste mês o processo deveria ser iniciado.

Estamos autorizados a começar o processo. Não passamos sequer
pela avaliação do Conselho Municipal da Saúde, pela CIB Macro nem
passamos ainda pela Secretaria de Estado de Saúde, para chegar ao
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nível de aprovação do Ministério, mas as obras já começaram por
uma empresa amiga. Esse é o grande problema. A minha denúncia
prende-se ao fato de que estão antecipando com carta marcada e
preparando uma baita maracutaia que pode colocar o Hospital São
Vicente, da minha cidade, em dificuldades. A cidade já fechou o
Hospital Municipal, o Hospital Vera Cruz e fechará o terceiro hospital.
Ficaremos apenas com um hospital para atender 63 Municípios. Por
isso a minha indignação, Deputado Rêmolo Aloise. Muito obrigado.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados. Na reunião extraordinária de hoje, pela manhã, esta Casa
legislativa aprovou o Projeto de Lei nº 68/2007, de minha autoria, que
altera a lei do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro. Esse projeto que
desarquivamos já havia tramitado nesta Casa priorizando
originalmente a Bacia do Rio Jequitinhonha na destinação de recursos
do Fundo. Depois, o projeto recebeu emenda da Comissão de
Constituição e Justiça, estendendo essa prioridade às bacias
hidrográficas da Área Mineira da Sudene.

A Comissão de Meio Ambiente tornou a modificar o projeto,
eliminando a existência de prioridades na destinação de recursos e
acatando outras importantes reivindicações elaboradas durante a
realização do Fórum das Águas aqui, nesta Casa, viabilizando a
execução, a fundo perdido, de programas, projetos ou
empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos hídricos
aprovados pelos Comitês de Bacias. Essa posição foi imediatamente
apoiada por todos os Comitês de Bacias Hidrográficas, que
consideraram o debate provocado pelo projeto muito importante, pois
significa uma possibilidade de apoio efetivo ao trabalho que realizam.

Em audiência pública realizada na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, reunimos, na Assembléia Legislativa, o
governo, Comitês de Bacia e Deputados, com a finalidade de definir a
adoção de critérios objetivos para aplicação dos recursos do Fundo.
Uma das conclusões da audiência foi a de que o Fhidro precisa de
mais verba para financiar todos os 120 projetos apresentados até hoje
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para obtenção de recursos. O Fhidro é um fundo que tem como
objetivo financiar programas e projetos que promovam a recuperação,
a preservação e o uso racional dos nossos recursos hídricos. Porém,
apesar de existir desde 1999, apenas começou a ser efetivado a partir
de 2006, assim mesmo com restrições. A administração do Fhidro
envolve quatro agentes: a Secretaria de Meio Ambiente; o BDMG,
como agente financeiro; um grupo coordenador formado por
representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; e o Igam,
a quem compete receber, analisar e encaminhar os projetos técnicos.

O Fhidro pode financiar projetos diversos ou programas a fundo
perdido. Para tanto, esses projetos devem ser previamente aprovados
pelos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e o beneficiário deve
arcar com 10% do custo total. Entretanto, dispositivos na Lei nº 15.910
ainda travam a liberação de recursos para os projetos aprovados.
Essa é a principal alteração produzida pelo substitutivo ao projeto
aprovado hoje pelo Plenário.

Quero dizer que tenho recebido manifestações de apoio às
modificações à lei do Fhidro por parte de todos os Comitês de Bacias,
e acredito que concluirmos a tramitação do Projeto de Lei nº 68 será
fundamental para que seja dado um importante passo no
aperfeiçoamento dessa lei tão importante para os recursos hídricos
em nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Esgotada a hora destinada
a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

reunião a Indicação nº 2/2007, feita pelo Governador do Estado, do
nome do Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas para o
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cargo de Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007, o Projeto de
Resolução nº 361/2007, o Projeto de Lei Complementar nº 20/2007 e
os Projetos de Lei nºs 20, 597 e 1.137/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o Projeto de
Resolução nº 1.288/2007 e os Projetos de Lei nºs 26, 68 e 96/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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 29/2007, do Deputado Gustavo Valadares e outros,
que acrescenta o art. 157 à Constituição do Estado. Pelo BSD:
efetivos - Deputados Domingos Sávio e Ademir Lucas; suplentes -
Deputados Fábio Avelar e Sebastião Costa; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PT:
efetivo - Deputado André Quintão; suplente - Deputado Almir Paraca;
pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente -
Deputado Leonardo Moreira. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
30/2007, do Deputado Weliton Prado e outros, que altera os §§ 1º e 3º
e acrescenta o § 4º ao art. 72 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre as leis delegadas elaboradas pelo Governador do Estado por
solicitação à Assembléia Legislativa. Pelo BSD: efetivos - Deputados
Domingos Sávio e Lafayette de Andrada; suplentes - Deputados
Fahim Sawan e Zé Maia; pelo PV: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio;
suplente - Deputado Délio Malheiros; pelo PDT: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo -
Deputado Dimas Fabiano; suplente - Deputado Vanderlei Jangrossi.
Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
31/2007, do Deputado Inácio Franco e outros, que acrescenta inciso
ao art. 152 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados
Bráulio Braz e Ademir Lucas; suplentes - Deputados Zé Maia e Carlos
Mosconi; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente -
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Deputado Sávio Souza Cruz; pelo PT: efetivo - Deputado Weliton
Prado; suplente - Deputada Cecília Ferramenta; pelo DEM: efetivo -
Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Jayro Lessa. Designo.
Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
32/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que acrescenta
parágrafos ao art. 136 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Fahim Sawan e João Leite; suplentes - Deputado Bráulio
Braz e Deputada Gláucia Brandão; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antônio Júlio; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo -
Deputado Weliton Prado; suplente - Deputado Durval Ângelo; pelo PV:
efetivo - Deputado Délio Malheiros; 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
33/2007, do Deputado Carlos Pimenta e outros, que assegura a
gratuidade nos transportes coletivos urbanos intermunicipais, no
território do Estado, aos alunos uniformizados do Ensino
Fundamental, Médio e Superior das redes públicas municipal,
estadual e federal, portadores de carteira de identidade estudantil.
Pelo BSD: efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Célio Moreira;
suplentes - Deputados Wander Borges e Deiró Marra; pelo DEM:
efetivo - Deputado Elmiro Nascimento; suplente - Deputada Maria
Lúcia Mendonça; pelo  PDT:  efetivo - Deputado Paulo Cesar;
suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo PP: efetivo - Deputado
Vanderlei Jangrossi; suplente - Deputado Gil Pereira. Designo. Às
Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
34/2007, do Deputado Gil Pereira e outros, que dá nova redação ao §
1º do art. 77 e revoga o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 da
Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Wander
Borges e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Fábio Avelar e
Arlen Santiago; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes;
suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo - Deputado
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Padre João; suplente - Deputado Durval Ângelo; pelo PV: efetivo -
Deputado Rômulo Veneroso; suplente - Deputada Rosângela Reis.
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 739 e 740/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, 741 a 746/2007, da Comissão de Saúde, e 747 e
748/2007, das Comissões de Direitos Humanos e 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
Cultura - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 19/6/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.038/2007, do Deputado Neider Moreira,
975/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, e 759/2007, do Deputado Zé
Maia, e do Requerimento nº 646/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; e de Transporte - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em
19/6/2007, dos Requerimentos nºs 647/2007, do Deputado Hely
Tarqüínio, e 684/2007, do Deputado Carlos Mosconi (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Dimas Fabiano - indicando o Deputado
Vanderlei Jangrossi para membro efetivo na Comissão de Redação e
para membro suplente das Comissões de Transporte e de Cultura
(Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Carlin Moura (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nº 741 e 962/2007 (Arquivem-se os projetos).

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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Questão de Ordem
O Deputado Ruy Muniz - Queria, Sr. Presidente, aproveitar a

audiência da TV Assembléia para fazer alguns esclarecimentos sobre
a matéria que saiu hoje nos jornais “Hoje em Dia” e “Estado de
Minas”, afetando nossa pessoa.

O processo eleitoral em Montes Claros, infelizmente, foi iniciado
muito antes da hora. As pessoas de Montes Claros estão sentindo
uma insatisfação muito grande com a atual administração, do Prefeito
Athos Avelino Pereira, que é totalmente desastrada. A cidade está
parada, o desemprego é enorme, a violência é tremenda. Na semana
passada foi assassinada a 40ª pessoa em nossa cidade, uma criança
de apenas 10 anos de idade.

Além disso, a Prefeitura não consegue fazer obra nenhuma com
verbas do poder municipal. Somente nosso Governador Aécio Neves
tem feito obras em Montes Claros, por meio da Copasa e dos órgãos
governamentais. Em função do desgaste do Prefeito, eles começaram
a apelar, pichando muros, falando “cuidado com o coisa ruim”. Ruim,
Rui, “m”. Estão também fazendo denúncias falsas contra nós.

Na última segunda-feira ele mobilizou seus comandados,
representantes das secretarias municipais, os quais compõem o
Conselho Municipal de Assistência Social, e, numa situação inédita,
em que nem analisaram a prestação de contas da entidade que dirigi
por muitos anos - sou um dos idealizadores -, Associação Educativa
do Brasil - Soebras. Cancelaram arbitrariamente nosso registro de
entidade filantrópica no Município de Montes Claros.

Informo que isso não significa absolutamente nada no contexto geral
da Soebras, que atua em 22 Estados. Em Minas Gerais, está presente
em 20 cidades. Temos quase 27 mil alunos e mais de 3 mil
funcionários. Esse cancelamento não nos afeta em absolutamente
nada. Temos até registro em outros Municípios e em órgão de maior
significado, como o Conselho Nacional de Assistência Social. Esse
cancelamento foi apenas uma retaliação, entre as muitas que estão
sendo feitas, como, por exemplo, soltando dossiês, com jornais velhos
ou rememorando fatos, para tentar denegrir nossa imagem.

Dr. Athos, isso não ocorrerá, pode ficar tranqüilo. O povo de Montes
Claros, o povo do Norte de Minas, o povo de Minas Gerais me
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conhece e me elegeu Deputado Estadual, com quase 50 mil votos.
Esse povo conhece nosso trabalho e nossa determinação. Não será
colocando essas pedras em nosso caminho que os senhores nos
atrapalharão. Pelo contrário, esses fatos nos dão mais determinação,
mais coragem, mais combatividade para que consigamos êxito em
nossos propósitos, que são os melhores possíveis.

Somos grandes geradores de emprego e pessoas que sabem
administrar, ao contrário dele, que só sabe perseguir as pessoas,
numa posição de falso cristão, que defende uma postura pública, mas
que, nos bastidores, faz perseguições.

Deputado João Leite, temos lá um complexo pronto que possui
11.000m², destinado à saúde. Há clínicas de odontologia, fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia, além de consultórios médicos para serem
liberados ao povo de Montes Claros. Todavia, até hoje eles não se
dignaram liberar o alvará a fim de inaugurar-se a obra e colocá-la em
pleno funcionamento. Essa situação está com os dias contados. Estou
certo de que isso será superado.

Quanto às notícias veiculadas pelos jornais “Estado de Minas” e
“Hoje em Dia”, que relatam o fato, vamos recorrer para
reconquistarmos o registro de entidade filantrópica no Município de
Montes Claros. Nosso trabalho é reconhecido e vamos continuar
atuando de forma séria, como sempre fizemos. Por isso conquistamos
repetidos sucessos na vida particular, na vida empresarial e na vida
política. Aguardem-nos e terão muitas novidades, já que nosso
trabalho é produtivo e sério.

Sr. Presidente, agradeço-lhe a oportunidade de prestar esses
esclarecimentos. Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 21, 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 ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
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foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação de Indicações: Indicação nº 2/2007;
aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
3/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Resolução nº 361/2007; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 20/2007; Questão de
ordem; suspensão e reabertura da reunião; apresentação das
Emendas nºs 1 a 5; encerramento da discussão; encaminhamento das
emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 20/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 597/2007; não-recebimento de emenda; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação;
votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.137/2007; discurso do Deputado Weliton Prado;
encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação;
declarações de voto - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
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Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h4min, 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de requerimentos, pareceres e indicações.

Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Votação da Indicação nº 2/2007, feita pelo

Governador do Estado, do nome do Sr. Ayres Augusto Álvares da
Silva Mascarenhas para o cargo de Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação
do nome. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto, em conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os art.
252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao
processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

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

Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos
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Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - José Henrique - Lafayette de
Andrada - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votaram “não” 3
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, aprovada a
Indicação nº 2/2007, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.
Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas para o cargo de
Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Oficie-se
ao Governador do Estado.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda

à Constituição nº 3/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que revoga o parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os
arts. 201 e 255, do Regimento Interno.A Presidência vai dar início ao
processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o Substitutivo
nº 1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
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Carlin Moura - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

- Registra "não" o Deputado:
Djalma Diniz.
O Deputado Djalma Diniz - Sr. Presidente, votei não por engano.

Gostaria que meu voto fosse retificado, pois meu voto é “sim”.
O Sr. Presidente - A Presidência retifica o voto do Deputado Djalma

Diniz. Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto contrário. Está,
portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 3/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão
Especial.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 361/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
da terra devoluta que especifica. A Comissão de Política Agropecuária
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complemen tar n°
20/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre a aposentadoria
especial do servidor policial civil. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o proje to. Não há
oradores inscritos.
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Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não discutirei o

projeto. Pedi a palavra, pela ordem, porque todos os Deputados
evitaram a discussão. Apenas gostaria que V. Exa. suspendesse a
reunião para que haja entendimento entre as bancadas, e possamos
retirar as emendas, em 1º turno, e avançar na votação do projeto de
lei complementar. Particularmente, houve avanço com vários
Deputados. Se V. Exa. puder suspender a reunião por 3 minutos,
poderemos buscar um entendimento e votar, nesta noite, o projeto de
lei complementar em 1º turno.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Sargento Rodrigues, vai suspender a reunião
por 20 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2007

EMENDA Nº 1
O § 1º do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - O servidor policial civil será aposentado compulsoriamente, 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.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é tratar de forma igualitária as

carreiras policiais, uma vez que o Policial Militar é transferido para a
reserva ao completar 30 anos de efetivo serviço, nos termos da Lei nº
5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de
Minas Gerais.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se o seguinte § 3º, onde convier:
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“§ 3º - O servidor ocupante de cargo de natureza estritamente
policial será aposentado compulsoriamente aos trinta anos de serviço,
ressalvados os ocupantes de cargos em comissão.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Adalclever Lopes

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 40 da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 40 - O cargo de provimento em comissão e a função de

confiança da estrutura da Polícia Civil, ressalvados os cargos de
Chefe de Polícia Civil e Chefe Adjunto de Polícia Civil, são privativos
de servidores em nível final da respectiva carreira.’.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O dispositivo cuja alteração ora se propõe, na sua

redação vigente, conflita com o princípio da isonomia ao restringir
acesso de servidores a cargos de chefia e assessoramento. Portanto,
o acolhimento desta proposição certamente irá ajustar a norma legal
ao princípio constitucional inafastável.

Por tais razões, aguardo dos nobres pares a sua aprovação.
EMENDA Nº 4

O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O art. 5º da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 5º - As atribuições dos cargos de provimento efetivo que

integram as carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas
de Estado, têm natureza especial e caráter técnico-científico derivado
da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e
naturalísticas; o exercício dos cargos de Delegado de Polícia, Perito
Criminal, Escrivão de Polícia e Agente de Polícia é considerado
atividade de risco para fins do disposto no inciso II do § 4º do art. 40
da Constituição da República, e o exercício dos cargos de Médico
Legista e Auxiliar de Necropsia é considerado atividade exercida sob
condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física
para fins do disposto no inciso III do § 4º do mesmo artigo.’.”.
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Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Elisa Costa - Weliton Prado - Cecília Ferramenta.

EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Acrescente-se à Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de

2005, o seguinte artigo:
‘Art. ... - O servidor policial civil será aposentado voluntariamente,

independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo exercício nos cargos a
que se referem os incisos I a IV do art. 7º desta lei.

§ 1º - Os proventos do policial aposentado na forma do “caput”
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 estendidos 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.

§ 2º - Poderá ser contado para os efeitos do “caput” deste artigo o
tempo de exercício em cargo que tenha o mesmo benefício.’.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Weliton Prado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
uma emenda do Deputado Rômulo Veneroso, que recebeu o nº 1,
uma do Deputado Adalclever Lopes, que recebeu o nº 2, uma do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu o nº 3, uma do Deputado
Weliton Prado e das Deputadas Elisa Costa e Cecília Ferramenta, que
recebeu o nº 4, e uma do Deputado Weliton Prado, que recebeu o nº
5, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração
Pública para parecer.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 20/2007, do Deputado
Eros Biondini, que modifica a Lei nº 13.188, de 20/1/99, que dispõe
sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no
Estado e dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos



1210

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 20/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 597/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 16.190, d e 22/6/2006, que
estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo
de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo e das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Presidência informa ao Plenário
que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado, por meio da
Mensagem n° 23/2007, publicada em 19/4/2007, foi in corporada ao
parecer da Comissão de Justiça e será arquivada nos termos do
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- A Mesa, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno,
deixa de receber a seguinte emenda:

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 597/2007
Substitua-se a palavra “setembro” pela palavra “maio” nos arts. 1º,

2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 16.717, de 31 de maio de 2007.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta de emenda que ora apresentamos visa

aplicar critério igualitário de tratamento dos servidores públicos
estaduais.

É importante ressaltar que a previsão legal de reajuste nos valores
do vencimento básico e na remuneração básica dos servidores da
área de segurança pública foi feita por meio da Lei nº 16.717/2007, de



1211

31/5/2007. Quando da tramitação do Projeto de Lei nº 929/2007,
apresentamos emendas nas Comissões de Administração Pública,
Segurança Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária para
antecipação, do mês de setembro para o mês de maio, do reajuste
sugerido na proposição. As emendas foram rejeitadas no Plenário e
na comissão de mérito no 2º turno, sob a alegação de que as medidas
propostas diziam respeito à autonomia de cada Poder, corolário do
princípio constitucional da independência e harmonia entre os
Poderes, devendo-se observar a iniciativa privativa em cada caso,
conforme determina o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Na ocasião ressaltou-se que o Governador do Estado, ao
encaminhar o projeto de lei em questão, esclareceu que foram
observados os limites 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.
Concluindo-se, na época, que os reajustes, na forma em que foram
propostos, demonstraram a valorização dos profissionais que
trabalham na área da segurança pública do Estado e a avaliação
positiva da qualidade dos serviços por eles prestados.

O texto original do Projeto de Lei nº 597/2007, remete ao Poder
Executivo a regulamentação da forma e das condições das alterações
propostas, por meio de decreto. Ainda assim, a Comissão de
Fiscalização Financeira apresentou o Substitutivo nº 1, retroagindo os
efeitos da proposição para 1º/5/2007. Assim, o que se espera é o
tratamento isonômico, tendo em vista que esta Casa Legislativa não
pode legislar adotando critérios diferenciados em flagrante desrespeito
constitucional.

Dessa forma, justificada a proposição pela vontade de nossos
representados e ainda, em acordo com a simetria que se espera do
atual pacto em que se organiza nossa sociedade, conto com o apoio
dos nobres pares na aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n°1, salvo emenda. As Deputadas e os D eputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados  que a
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 597/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.137/2007, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Centralina os imóveis que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-noite a todos e a todas. Sr.
Presidente, estava inscrito para discutir o Projeto de Lei
Complementar n° 20. Gostaria de dizer que o Bloco P T-PCdoB
apresentou quatro emendas importantes ao projeto, que beneficiam a
categoria. Uma trata do princípio da isonomia, a aposentadoria aos 30
anos para homens, e apresentamos a emenda...

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Mas ele está discutindo outro tipo
de projeto, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de agradecer
ao Deputado Zé Maia. Eu só estava fazendo um esclarecimento, em
respeito ao conjunto das forças de segurança pública, aos policiais
presentes, porque é muito importante que tenham uma explicação,
uma justificativa.

Em relação ao Projeto de Lei nº 1.137, do Deputado Zé Maia,
autorizando o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os
imóveis que especifica, gostaria de parabenizar o Deputado.
Centralina é um Município do Triângulo Mineiro, considerado a
Princesinha do Triângulo. Temos vários amigos em Centralina. Esse é
um projeto que beneficia as cidades.

O Baianinho, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, faz
um trabalho brilhante. O toca-gás - refiro-me ao Carlinhos - está hoje
no PCdoB -, os companheiros do Cerea, o Prefeito Joélio, enfim,
todas as lideranças políticas do Município de Centralina.

Essa doação do imóvel refere-se a uma área de 10.000m², situada
na Rua Belchior, que certamente beneficiará muito a cidade. Ele está
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registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Capinópolis. Esse
projeto é muito importante.

Uma das preocupações que sentimos no Município de Centralina,
além do desemprego crescente, é com o projeto do ICMS que
votamos hoje, na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
do Deputado Dinis Pinheiro, do qual fui relator. Da maneira que
estava, o projeto tirava muitos recursos daquela cidade, e fizemos um
substitutivo, até dando atribuições ao governo do Estado. Quer dizer,
só aplicarei se o governo do Estado criar um fundo de compensação
para os Municípios que perderem recurso. E o Município de Centralina
está entre os Municípios que perdem muitos recursos.

Com a  aprovação do nosso substitutivo - se aprovado por esta
Casa -, o Governador terá um tempo para enviar o projeto, criando o
fundo e fazendo a compensação. O fundo tem tudo a ver até com a
doação do imóvel para o Município. Se o Município não tiver recurso
em caixa, como conseguirá construir uma escola municipal, uma
creche, um hospital? Não terá recursos suficientes para isso.

Então é fundamental a aprovação do projeto, e foi fundamental,
Deputado Zé Maia, a aprovação do nosso substitutivo, hoje, na
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Alguns
Municípios iriam perder em torno de 47%. Isso inviabiliza uma
administração. A cada dia que passa, os Municípios assumem mais
atribuições tanto do Estado quanto da União e não agüentam mais. E
a população não quer saber se o problema é municipal, estadual ou
federal; cobra do Prefeito e dos Vereadores, que estão na base.

Os policiais sabem muito bem, e faço um desafio: dos 853
Municípios de Minas Gerais, gostaria de saber se há um Município em
que o Prefeito não faz convênio para ajudar a manter as Polícias
Militar e Civil. Há um projeto muito importante tramitando nesta Casa,
do Deputado Sargento Rodrigues, que cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública. Estão previstos, no Orçamento deste ano,
R$400.000.000,00 só de taxas. Infelizmente, esse recurso, às vezes,
vai para o caixa único. Isso tem tudo a ver com a discussão do Projeto
de Lei nº 1.137, porque, se o Prefeito gasta dinheiro fazendo a
reforma da viatura da Policia Civil, da Polícia Militar e paga o aluguel
da sede, não terá dinheiro para construir nesse terreno que está
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sendo doado ao Município. Como o Prefeito terá dinheiro para
construir uma escola, um hospital? Não há condição.

Estive recentemente em Centralina e deparei com uma cena
inusitada: os policiais tendo que empurrar a viatura. Isso não tem
condição. Se esse projeto fosse aprovado, seria uma forma de
garantir a dignidade, pelo menos do ponto de vista estrutural, para as
forças de segurança pública.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, opina pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto. O parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do
art. 102 do Regimento Interno, também encaminhou de forma
favorável à aprovação do projeto.

Então, pelo Bloco PT-PCdoB, também encaminhamos de forma
favorável à aprovação do projeto ora em discussão, o projeto que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município dois imóveis
constituídos cada um pela área de 10.000m2, onde se encontram
instaladas as Escolas Municipais São Januário e Carlos Prates. Nesse
caso, já há prédios edificados nos imóveis objeto da doação.
Praticamente, isso está garantido. Se o Prefeito quiser fazer alguma
edificação no imóvel, às vezes, não tem autorização porque a escola é
municipal e o terreno é do governo do Estado. Então, com o projeto do
Deputado Zé Maia, praticamente resolveremos esse problema e
garantiremos a legalidade na aprovação do projeto.

Outro sério problema é a doação, pelo Estado, ao Município de
imovéis onde funcionam escolas que pertencem ao Estado. As
escolas não agüentam, e o projeto não resolve a questão: a taxa de
energia elétrica, que hoje é uma fortuna. Aliás, a Cemig aumentou a
conta de luz em 6,5% neste mês, acima da inflação, e já entrou com
um recurso junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, em que
solicita um reajuste de mais 20%. Então as pessoas não agüentam
isso. Como essas escolas que receberão esses dois terrenos, por
meio do projeto que aprovaremos hoje, conseguirão arcar com os
valores exorbitantes da conta de energia elétrica? Os repasses por
parte do governo do Estado são muito pequenos. Um comerciante que
tem um pequeno restaurante paga R$1.000,00 de energia elétrica. Um
cidadão que, às vezes, mora sozinho paga mais de R$100,00. Nos
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últimos 10 anos, foram mais de 500% de aumento de energia elétrica,
e, só neste governo, foram mais de 100% de aumento de energia
elétrica. Então esse recurso da Cemig é totalmente desprovido. Não
concordamos com ele. É fundamental aprovarmos o projeto de
doação de imóveis, mas isso está no contexto geral, e o cidadão do
Município tem de discutir o ICMS, a taxa de energia, a Copasa, que
cobra um valor muito alto.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado
Weliton Prado, gostaria de cumprimentar V. Exa., que faz um brilhante
encaminhamento do Projeto de Lei nº 1.137, mas peço a V. Exa. que
seja breve para que possamos esclarecer aos policiais civis que aqui
ainda se encontram por que e como foi a votação, como ocorrerão as
demais votações, por que o Projeto de Lei Complementar nº 20 não foi
votado nesta noite e qual o motivo. Os policiais civis de Minas Gerais
estão ansiosos e aguardam, desde 1998, quando a Lei Complementar
nº 51, de 1985, não foi recepcionada, segundo alguns juristas que
interpretam na linha restritiva do direito os direitos dos policiais civis.
Portanto gostaria que V. Exa. pudesse ter essa compreensão.

O Deputado Weliton Prado - Aliás, deixo aberta a palavra para que
V. Exa., no aparte, faça todas as justificativas. Os servidores não
precisam esperar mais. Se o Presidente permitir, pode fazer todas as
justificativas durante o aparte. Penso que é muito importante fazer
esse esclarecimento, aliás, de forma imediata.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Weliton
Prado, gostaria de fazer a declaração de voto, e foi feito um acordo no
Plenário para que não encaminhássemos ou discutíssemos as
matérias durante o processo de votação, a fim de não haver atrasos.
Assim que V. Exa. encerrar suas palavras, farei as explicações e a
declaração de voto, pois tenho tempo. Peço paciência aos policiais
civis. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Sargento
Rodrigues. Se o Presidente permitir-me, rapidamente finalizarei a
minha fala, reafirmando, mais uma vez, a importância da aprovação
do PL nº 1.137. Gostaria, em nome do Bloco PT-PCdoB, de justificar
que, no PLC nº 20, apresentamos quatro emendas importantes. Agora
faremos as gestões e discussões junto às Lideranças do governo,
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para vermos a possibilidade de essas emendas serem contempladas.
Aliás, falamos para a Liderança do governo que retiraríamos todas as
emendas se o governo se comprometesse a acatar as emendas do
parecer. Assim o PLC poderia ser votado hoje à noite. Fizemos esse
acordo com o governo, que não concordou em acatar as emendas,
que consideramos muito importantes. Uma delas é a isonomia, que é
natural no serviço público. Hoje o homem, o servidor público,
aposenta-se com 30 anos de serviço e a mulher com 25 anos.
Infelizmente, isso não está estabelecido no Projeto de Lei
Complementar nº 20. É uma das emendas que apresentamos, porque
tivemos a preocupação de o projeto não ser considerado
inconstitucional. Quanto ao médico legista, não seria periculosidade,
mas insalubridade.

Outra questão seria a aprovação do projeto antes da promulgação
da PEC, porque corremos o risco de ingressarem na Justiça com uma
Adin questionando a inconstitucionalidade do projeto. Não queremos
isso de forma alguma, porque o projeto precisa beneficiar
imediatamente os servidores, que já esperaram muito. Parece uma
novela. Não podemos correr o risco de “levar uma bola nas costas”,
ou seja, que ingressem com uma Adin na Justiça. Discutimos essa
preocupação com a nossa assessoria, com os nossos advogados,
porque a PEC garante a constitucionalidade, a legalidade, para que
possamos aprovar uma lei complementar. Essa foi a preocupação que
tivemos para garantir os direitos dos servidores, que merecem a
aprovação do projeto. O policial militar tem aposentadoria especial,
mas o policial civil não, estava lutando por isso. Parabenizo o
Deputado Sargento Rodrigues, que possui uma história de lutas nesta
Casa em defesa dos servidores e da aposentadoria especial para os
policiais civis.

A outra emenda diz respeito à aposentadoria. Um Coronel, ao
aposentar-se, sobe mais um grau na carreira, recebe mais 10%, tem
uma promoção. Isso não ocorre com o Delegado. Queremos
isonomia. Por que isso acontece com o Coronel, e não com o
Delegado? Por que não tratar de forma isonômica, ou seja, da mesma
maneira, o Delegado? Parabenizo o Sindpol, o conjunto dos
servidores que representam os policiais civis, os policiais militares,



1217

que nos encaminharam essa emenda. Como não houve acordo com o
Governador, não poderíamos retirar as emendas. Se o governo
concordasse em aprovar todas as emendas, retiraríamos - podemos
retirar agora - as emendas, porque o nosso compromisso é com a
valorização dos servidores públicos, que estão muito prejudicados. O
Governador prometeu que transformaria a remuneração dos
servidores da segurança pública na terceira melhor do Brasil, mas isso
não aconteceu de fato e de direito. O auxílio periculosidade, que está
previsto nas Constituições Federal e Estadual, infelizmente, até hoje,
não é uma realidade.

É muito importante essa união entre todos os servidores públicos e
entre todos os partidos desta Casa. O Deputado Sargento Rodrigues
está nessa luta há muito tempo, assim como o PT, o PCdoB, o PSDB,
os policiais militares, os policiais civis, os Agentes Penitenciários, os
Agentes Socioeducativos e os bombeiros militares. Há uma união de
todas as categorias para que o Governador se sensibilize e garanta os
direitos dos servidores, uma remuneração justa, além de colocar a
remuneração dos servidores da segurança pública como a terceira
melhor do País, como prometeu. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, gostaria de agradecer a Deus por este momento e
dizer que a nossa luta pela aposentadoria dos policiais civis
transcende este mandato. Iniciamos essa luta em 2003, quando fui
procurado pelo Delegado de Polícia João Wilton, que é um baluarte da
Polícia Civil nessa luta pelo direito de aposentadoria aos 30 anos de
serviço. Portanto, ele foi a pessoa que bateu às portas do meu
gabinete, desde 2003, buscando a igualdade na aposentadoria entre
policiais militares, bombeiros militares e policiais civis. E não era por
menos, a reivindicação era mais do que justa, mesmo porque não
poderíamos falar em integração de polícia sem avançar na integração
de direitos e deveres. Recebemos o Delegado de Polícia, Dr. João
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Wilton, filiado ao sindicato dos Delegados, também com o Delegado
Danilo Pereira, por várias vezes, acompanhando e fazendo essa
solicitação.

De lá começamos nosso percalço: fomos ao governo, ao Secretário
de Governo, ao Anastasia, ao Secretário de Planejamento, até
conseguirmos a votação, nesta Casa, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 83, que foi muito comemorada pelas galerias,
transformada na Emenda Constitucional nº 68. Nessa emenda,
alteramos o art. 38 da Constituição do Estado, que, na prática, dizia
que a aposentadoria dos policiais civis seria em conformidade com a
Lei Complementar Federal nº 51/85. Contudo, ao aprovarmos, fizemos
comemoração. O Presidente na época, Mauri Torres, promulgou a
emenda à Constituição na presença de todos os sindicatos da polícia
civil. Infelizmente, posteriormente o Advogado-Geral do Estado, AGE,
entrou com parecer jurídico contrário e não houve eficácia em sua
aplicabilidade.

Continuamos o diálogo com o governo, buscando o caminho correto
para que isso pudesse acontecer na prática, porque a injustiça ainda
permanecia. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nós que estamos
acompanhando esse projeto ao longo do tempo, sabemos que 19
Estados da Federação já estabeleciam a aposentadoria para os
policiais civis aos 30 anos. A Polícia Federal, que é a Polícia Civil da
União, tem aposentadoria aos 30 anos. A Polícia Rodoviária Federal,
que também é uma polícia civil da União, também tem aposentadoria
aos 30 anos. Todos os argumentos foram usados. Chegamos a ter
três audiências com o AGE, com todos os sindicatos da Polícia Civil,
para que ele pudesse repensar ou tentar encontrar um caminho para a
aplicabilidade.

Não conseguimos o intento e continuamos nessa luta para dizer ao
governo que realmente estaria sendo praticada uma injustiça em não
recepcionar a Lei Complementar nº 51 e não acatar essa emenda à
Constituição.

Nessa luta, tivemos vários encontros com o Secretário Danilo de
Castro, com o Vice-Governador Anastasia e, no início deste mandato,
apresentamos a proposta de emenda à Constituição de minha autoria.
Recentemente, durante o anúncio do reajuste salarial, quando o



1219

governo anunciava o encaminhamento do projeto, estivemos com o
Governador e lhe fizemos um apelo, na presença do Secretário Danilo
de Castro e do Vice-Governador Anastasia. O Vice-Governador voltou
a afirmar na frente do Governador que estava sendo cometida uma
injustiça e que ele era favorável à aposentadoria. A partir de então, eu
disse ao Governador que precisávamos apenas de uma decisão do
Governador do Estado para que pudéssemos avançar.

Assim foi feito, no dia 18 de abril. No dia 23, ele encaminhou a
Proposta de Emenda à Constituição nº 9, que foi anexada à Proposta
de Emenda à Constituição nº 3, de nossa autoria. O Projeto de Lei
Complementar nº 20 foi logo em seguida enviado para que a proposta
de emenda à Constituição alterasse novamente a Constituição do
Estado, e agora ela não se remeteria à Lei Complementar nº 51, mas
sim à Emenda à Constituição nº 47/2005, que diz que leis
complementares poderão tratar desse assunto, desde que obedeçam
aos requisitos previstos no § 4º do art. 40 da citada emenda à
Constituição.

Feito os convencimentos, a proposta de emenda à Constituição
chegou, foi anexada à proposta de emenda à Constituição de nossa
autoria e aqui estamos, votando pela primeira vez, em primeiro turno.
O mais difícil aconteceu, a proposta de emenda à Constituição foi
votada. Mas estamos atentos, acompanhando tudo milimetricamente.

Contamos com a compreensão de vários Deputados para retirar as
emendas que fossem apresentadas em Plenário, como é a forma de
se apresentar, segundo o Regimento Interno. O Projeto de Lei
Complementar nº 20 seria votado agora, com certeza, porque havia
quórum para votar, já que tínhamos 49 votos favoráveis. Não votamos
o projeto de lei complementar porque as emendas não foram
retiradas. Em que pese outros Deputados terem sido nominados com
as emendas, quase todos haviam acordado em retirar as emendas.
Foi por isso que fizemos a pausa e pedimos a suspensão dos
trabalhos.

Essas emendas são apresentadas aqui praticamente quando o
projeto entra em votação. O projeto recebe as emendas e volta para a
Comissão. Esse é o rito regimental da Casa. Se as emendas fossem
retiradas, poderiam ter sido apresentadas na Comissão, que não
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atrapalharia em nada, nem as emendas nem a votação, muito menos
a votação do projeto de lei complementar. Uma vez deixadas de ser
apreciadas hoje em 1° turno, as emendas serão aprec iadas amanhã.
Agora não há acordo, porque parte das emendas, duas delas
apresentadas pelo ilustre Deputado Weliton Prado, foram
apresentadas neste momento. Não há como costurar um acordo com
o Líder do Governo, com o Presidente desta Casa, com o Secretário
do Governo ou com qualquer autoridade, no momento exato de sua
apresentação. Foi dado o tempo necessário e postergada a audiência
da Administração Pública, para que as comissões pudessem
manifestar-se. Da mesma forma que aqui foi dito que se o projeto de
lei complementar avançasse na frente da proposta de emenda à
Constituição corria o risco de inconstitucionalidade, isso não procede,
porque quem promulga a emenda à Constituição é o Presidente deste
Poder. Quem vai sancionar o projeto de lei complementar é o
Governador do Estado. Portanto, obviamente, as duas autoridades o
fariam cronologicamente, concatenadamente, a fim de evitar prejuízo
ou imperfeição na aplicação. O fato é que o projeto de lei
complementar retornará amanhã, na Administração Pública, para
receber parecer das emendas que foram apresentadas em Plenário.
Acreditamos que somente terça-feira da semana que vem haverá
quórum qualificado, uma vez que são necessários 39 votos favoráveis
para o projeto de lei complementar ser votado em primeiro turno. De
qualquer forma, considero um grande avanço, uma vez que já fizemos
o mais difícil, que era aprovar a proposta de emenda à Constituição
em 1° turno. Na verdade, a proposta original de eme nda à
Constituição dispensava o projeto de lei complementar, mas o
governo também precisava ter autoria da aposentadoria, já que a
proposta de emenda à Constituição dele foi anexada à nossa proposta
de emenda à Constituição. E é justo porque entendemos que é uma
parceria. Vamos lá fazer uma interlocução política, e o governo vai
atender no que for possível avançar nesse entendimento.

Quero esclarecer mais uma vez aos policiais civis de Minas Gerais
que iniciamos essa luta em 2003, mas que dessa vez não haverá
nenhum risco na aplicação da lei. Quero acreditar que até o final de
junho, se não houver mais nenhum atraso no projeto de lei



1221

complementar, os dois projetos estarão aprovados em 2° turno, tendo
o Governador a possibilidade de sancioná-lo em 15 dias úteis, ao ser
enviado pela Mesa da Assembléia. De imediato, temos um trânsito
muito fácil com nosso Presidente. Pediremos a ele que promulgue a
emenda à Constituição, mas que convide os policiais civis, porque
esse ato deve ser comemorado. Afinal de contas, vários
companheiros da Polícia Civil já estressaram, já tiveram problemas
psicológicos, porque fica essa pendenga, essa insegurança jurídica de
aposentar ou não aposentar. Tenho certeza absoluta que, dessa vez,
não haverá nenhum empecilho, mesmo porque a proposta de emenda
à Constituição que o Governador mandou é de autoria dele e foi
anexada à nossa. E o projeto de lei complementar é de autoria do
Governador. Portanto não vamos incorrer em vício de iniciativa, muito
menos em inconstitucionalidade. Tenho a certeza de que o Deputado
Mauri Torres, Líder do Governo, e o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa, tornarão possível que, em julho, muitos
policiais possam fazer uso da caneta e apresentar requerimento
solicitando aposentadoria aos 30 anos de serviço.

Continuaremos avançando na busca para que as mulheres possam
ser contempladas, porque a formatação original da proposta de
emenda à Constituição prevê a aposentadoria aos 25, e nós não
criamos obstáculos para essa votação, porque tínhamos um quórum
muito apertado, e uma votação de 47 não nos interessava. Então,
para que não houvesse prejuízo nesse momento, foi aprovado o
Substitutivo n° 1.

Contei com a grandeza e a eficiência do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, relator na Comissão Especial, que acertou os detalhes da
imperfeição da técnica legislativa e que, certamente, também nos
concedeu, como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a
honra de ser relator do Projeto de Lei Complementar n° 20. Reafirmo
nosso compromisso com todos os policiais civis de Minas Gerais,
sejam eles Agentes ou Delegados. Não existe mais Carcereiro, uma
vez que fui relator, nesta Casa, do projeto que transformou os 793
cargos de Carcereiro em cargos de Agentes de Polícia.

Os Agentes de Polícia, até o Delegado-Geral de Polícia, poderão
requerer aposentadoria em julho. Isso é uma conquista de todos - do
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Sindicato da Polícia Civil, dos Detetives, dos Escrivães, dos
Delegados, dos Peritos, dos Médicos-Legistas.

Estamos aqui fazendo intermediação política, o que, às vezes, não é
compreendido. Mas sabemos como esta Casa reage diante de
determinadas votações. Por isso temos de ter sensibilidade, altivez e
até mesmo astúcia política, para que, no momento certo, tenhamos
condição de ter quórum de 49 Deputados, pois apenas este Deputado
não aprovaria uma emenda à Constituição com o seu voto. Ele
precisaria, no mínimo, de mais 47 Deputados, sejam da Oposição ou
da Situação.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras agradecendo a V. Exa.
as intermediações; ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, que
também nos ajudou; ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator da
proposta de emenda à Constituição; e a todos que vieram a esta Casa
e nos ajudaram no 1º turno. Que possam continuar a nos ajudar em
relação ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2007 no 2º turno, para
a felicidade de toda a Polícia Civil de Minas Gerais.

Obviamente, quero agradecer ao Governador do Estado, porque
compreendeu e atendeu a nossa reivindicação, enviando-nos esses
projetos, para que pudéssemos comemorar essa vitória, mesmo que
parcialmente.

Muito obrigado a todos. Podem contar conosco, pois só arredaremos
o pé dessa batalha assim que a Polícia Civil puder se aposentar aos
30 anos de serviço. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, serei breve. Quero
saudar toda a Polícia Civil, que, há muito tempo, tem acompanhado os
trabalhos desta Casa que culminaram neste importante momento.

Quero saudar ainda, com muita alegria, o nosso Governador Aécio
Neves, pela sensibilidade de ter encaminhado a esta Assembléia a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007, também do Deputado
Sargento Rodrigues. Tive a honra maior de ser o relator da matéria e
de entender os anseios da Polícia Civil. Deixamos o trabalho
imediatamente pronto para o Plenário. Posteriormente, veio o Projeto
de Lei Complementar nº 20/2007 na mesma sintonia, garantindo os
direitos dos policiais civis, particularmente a sua aposentadoria, e
outras ações importantes.
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Caríssimo Deputado Domingos Sávio, hoje vivemos um momento
importante para a Polícia Civil, para Minas Gerais. Devo dizer da
minha satisfação de ter sido o relator da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2007 e do Projeto de Lei Complementar nº 30/2007,
do qual tínhamos avocado a relatoria. Por dever, declinamos da
relatoria e a passamos ao Deputado Sargento Rodrigues. Há poucos
dias, apresentamos uma emenda, em decorrência da possibilidade de
uma discussão do art. 40. Até por respeito a todos que nos
acompanham, entendemos que foi necessária a retirada da emenda,
para que o projeto pudesse avançar.

Lamentavelmente, não pudemos votar nesta noite, mas faremos
todo o encaminhamento, conforme disse o Deputado Sargento
Rodrigues, para que, na próxima semana, a proposição esteja na
pauta. Com certeza, nós a liquidaremos ainda neste mês, com a
promulgação da Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007.

Faço questão de expressar a minha satisfação e a alegria de ter
feito esses encaminhamentos: ser relator da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2007 e ter moldado o Projeto de Lei Complementar
nº 20/2007, na Comissão de Constituição e Justiça.

Nossas homenagens a todos os policiais, na certeza de que, na
semana que vem, estaremos votando favoravelmente para todos e
para a grandeza de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputados, policiais
civis, a nossa declaração de voto é na mesma linha da manifestação
dos Deputados que nos antecederam - Sargento Rodrigues, Dalmo
Ribeiro Silva e outros. Quero manifestar a nossa alegria e, ao mesmo
tempo, registrar uma história que reuniu esta Casa. Posso dizer com
segurança que, desde o primeiro momento, ela teve a característica,
se não da unanimidade, do consenso absoluto de que tínhamos o
dever de lutar para que a justiça fosse feita.

E olhem que aqui estamos falando - e podemos falar com muito
orgulho - da melhor Polícia Civil do Brasil. Falamos com freqüência
que temos a melhor Polícia Militar, mas não canso de dizer que temos
uma gloriosa e valorosa Polícia Militar e também uma valorosa Polícia
Civil. E sabemos o quão difícil é essa atividade, que ainda requer
muitos investimentos na ampliação do número de Agentes e
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Delegados e na própria estrutura de trabalho.
Isso tem acontecido com o governo Aécio Neves, mas a valorização

do ser humano é o ponto chave, o ponto central, e essa aposentadoria
não podia estar em desacordo com o que já é oferecido ao Policial
Militar - isso não faria o menor sentido. Desde o primeiro momento,
estivemos ao lado do Deputado Sargento Rodrigues e de outros
colegas, assinamos a proposta de emenda à Constituição e estivemos
com o Secretário Anastasia - na época ainda Secretário de Segurança
-, levando não só esse pleito, mas também outro por que temos que
continuar lutando: o acerto de uma diferença salarial que envolve
quase mil Delegados de Minas Gerais e que é causa ganha dos
Delegados de Polícia, mas que continua sendo protelada, postergada,
fatalmente fazendo com que alguns não cheguem a usufruir de seus
direitos. Algumas famílias que já não têm seu ente querido estão a
aguardar esse direito de uma causa ganha.

Portanto existem lutas que, às vezes, demoram décadas. Essa luta
que hoje começamos a comemorar - ainda não está de todo vencida -
reuniu os diversos Deputados desta Casa. Tive a honra de, já na
legislatura passada, defender essa tese da aposentadoria em caráter
de isonomia - igual aos demais servidores da área de segurança, os
servidores militares. Mas sabemos que esse processo dependia
obviamente de nosso Governador Aécio Neves, que se tem mostrado
sensível, responsável para com sua missão com o povo mineiro. E a
área de segurança vem recebendo investimentos. Esse projeto é um
investimento em segurança, pois está fazendo justiça e valorizando o
policial civil.

Temos outras demandas que precisam ser atendidas - e essa que
citei é uma delas -, mas essa vitória nos enche de ânimo e nos dá a
certeza de que estamos no caminho certo, temos o líder certo.
Precisamos continuar unidos, trabalhando para que Minas Gerais
possa continuar orgulhando-se da Polícia Civil e da Polícia Militar que
tem. Os policiais civis que aqui vieram e que estão nos
acompanhando podem estar certos de que continuarão tendo o nosso
apoio - e também o dos colegas que me antecederam - intransigente
para que projetos como este - repito que já tive a honra de, ao lado do
Deputado Sargento Rodrigues e de vários outros colegas, assinar a
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proposta de emenda à Constituição - e o Projeto de Lei Complementar
nº 20 possam ser aprovados - e sempre por unanimidade - nesta
Casa, numa demonstração clara de respeito e valorização da nossa
Polícia Civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, queria dizer que
esperamos poder aprovar o Projeto de Lei Complementar nº 21 o mais
rápido possível, pois, como já disse, essa novela tem que terminar.
Esse é um direito. Os policiais militares já o conquistaram e por que
não os policiais civis. Esperamos que nossas emendas possam ser
contempladas, por isso queremos abrir aqui um canal de negociação,
conversa e diálogo com a Liderança do Governo relativamente à
isonomia, à aposentadoria especial de 25 anos para mulheres, à
aposentadoria dos Delegados, que têm um grau a mais - os 10% - da
mesma maneira que os Coronéis, e ao tempo de serviço, pois, há
algum tempo, como o salário do policial civil era três ou quatro vezes
maior que o do policial militar, este largou sua carreira e passou no
concurso para policial civil. Hoje, entretanto, seu salário está
totalmente achatado, e nesse caso, às vezes, o policial não pode levar
seu tempo integral de carreira de policial militar para a aposentadoria
como policial civil. No projeto, há a questão de transição de 10 anos,
mas se for 15 anos, ele terá que trabalhar cinco anos a mais, no caso,
35 anos. Portanto é justo o servidor levar todo o tempo que tem como
policial militar para a carreira de policial civil. Isso é mais que justo.

Discordo do posicionamento quanto à sensibilidade do governo. Só
foi possível discutir e aprovar esse projeto graças à luta dos
parlamentares nesta Casa e, principalmente, à pressão da categoria.

Costumo sempre dizer e repito quantas vezes forem necessárias: às
vezes o Parlamento, o Executivo são iguais ao feijão, funcionam na
pressão. Os servidores mobilizaram, pressionaram, por isso hoje
houve a possibilidade de discutirmos o Projeto de Lei Complementar
nº 20 e de já termos aprovado a proposta de emenda à Constituição
em 1º turno. Se não houvesse esse movimento, essa mobilização,
podem ter certeza absoluta de que os servidores não teriam nenhuma
progressão, nenhum reconhecimento da carreira. Ninguém consegue
nada sozinho, calado. Tem de se mobilizar, protestar, reivindicar seus
direitos. Realmente a remuneração dos servidores do nosso Estado é
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muito baixa se comparada com a de outros Estados da Federação.
Avançou-se em alguns pontos, mas é preciso avançar muito mais. A
luta não pára. A mobilização tem de ser permanente. Obrigado.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, já finalizando os
trabalhos da noite, gostaria também de deixar o meu relato sobre a
questão da aprovação dessa proposta. Fico feliz com o que ouvi dos
colegas que me antecederam. Quando falamos em Polícias Militar e
Civil, temos um tema extremamente interessante, pois são instituições
de que gostamos e que respeitamos.

Ex-Prefeito Getúlio, Deputado Federal, Deputado Estadual, fico aqui
pensando comigo mesmo: como Prefeito, temos serenidade na
avaliação de todos os impactos na gestão pública, por isso talvez
sejamos mais serenos e tranqüilos nas nossas exposições e na nossa
forma de atuação nesta Casa Legislativa. Saio daqui cada dia mais
convicto de que esta é a Casa que não se faz sozinha. Aqui, a cada
dia, passamos a respeitar uns aos outros. As votações demonstram
isso: maioria simples ou absoluta para atingirmos o objetivo que todos
buscam. Muito obrigado.

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 20, 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 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007

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

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Resolução nº 1.288/2007; aprovação - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 26/2007; aprovação na forma do vencido
em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto
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de Lei nº 96/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 68/2007; discursos da Deputada Elisa Costa e dos Deputados
Lafayette de Andrada e Arlen Santiago; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda nº 1; rejeição - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
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
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 - Padre João -  Paulo  Cesar -  Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

reunião a Indicação nº 2/2007, feita pelo Governador do Estado, do
nome do Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 3/2007, o Projeto de Resolução nº
361/2007, o Projeto de Lei Complementar nº 20/2007 e os Projetos de
Lei nºs 20, 597 e 1.137/2007, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem à noite.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase,

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1o turno, do Projeto de Resolução

no 1.288/2007, da Mesa da Assembléia, que altera a estrutura
administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembléia.

Discussão, em 2º 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 Saúde 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, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. As
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Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 26/2007 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 96/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre os locais de culto nos
estabelecimentos penitenciários do Estado. 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 Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 68/2007, do Deputado
Paulo Guedes, que altera a Lei nº 15.910, de 21/12/2005, que dispõe
sobre o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio
Ambiente, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, a Deputada
Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, cumprimento a Mesa, as
Deputadas e os Deputados presentes. Parabenizo a iniciativa do
Deputado Paulo Guedes, que apresentou este projeto para
aperfeiçoar o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro. Há
algum tempo, nós, que fazemos parte da Cipe Rio Doce, eu,
Deputada Cecília Ferramenta, Deputado José Henrique, agora com
novos participantes, Deputada Rosângela Reis, estamos empenhados
para que, efetivamente, tenhamos em Minas um fundo que venha
contribuir com a recuperação de nossas bacias.

Esse projeto foi objeto de audiência pública da Comissão de
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Fiscalização Financeira, com a presença de muitos comitês de bacia,
representação do Igam e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
aprofundamos os debates sobre os critérios que o Estado vai
apresentar para os projetos que os Municípios deverão elaborar para
a captação de recursos na área de recuperação das bacias.

Havia um problema técnico no projeto, que impedia que os
Municípios pudessem contribuir com essa captação. Agora sanado,
haverá a possibilidade de que as Prefeituras tenham parte dos
recursos não reembolsáveis, a fundo perdido, e parte dos recursos
serão para financiamento não somente dos Municípios, das
Prefeituras, mas também das ONGs, das entidades ambientalistas e
dos projetos ambientais do Estado.

Parabenizamos o Deputado Paulo Guedes, a Comissão de
Fiscalização Financeira, que efetivamente contribuíram com este
debate. Quero deixar registrado neste importante debate que é
preciso conseguirmos mais recursos do Estado para implementação
efetiva da recuperação ambiental no Estado, especialmente na
questão das bacias, como a do São Francisco e do Rio Doce.

Queria registrar sobre a Bacia do São Francisco que esta semana
houve uma reunião com a presença da Codevasf, da Secretaria de
Meio Ambiente, Petrobras, enfim, com várias representações dos
governos federal e de Minas. Hoje existem recursos no Plano de
Aceleração do Crescimento da ordem de R$1.200.000.000,00 para os
próximos quatro anos, para a revitalização da Bacia do Rio São
Francisco. Essa revitalização é para recuperar a navegação do São
Francisco, recuperar e reflorestar as matas ciliares ao longo de todos
os Municípios que compõem a bacia. É necessário haver saneamento
básico, por meio do Programa Água para Todos, principalmente das
estações de tratamento de água - ETAs -, as estações de tratamento
de esgoto ou a destinação final dos resíduos sólidos. Esses são
projetos que hoje fazem parte da revitalização da Bacia do São
Francisco.

Contamos recentemente com a presença do Ministro da Integração
Nacional, Geddel, que andou por parte significativa dessa região,
assinando convênios com vários Municípios para avançar na
revitalização da Bacia do São Francisco.
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Dos recursos previstos para este ano, de R$60.000.000,00, o Fhidro
ainda dispõe de R$20.000.000,00 para a recuperação e revitalização
da Bacia do São Francisco.

Nós que fazemos parte da Cipe Rio Doce percebemos a
necessidade de mais recursos para a recuperação da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce. Além de termos, na elaboração, um projeto
de revitalização da Bacia do Rio Doce, precisamos, também, que o
Fhidro tenha mais recursos. No estudo que realizamos sobre os
recursos destinados ao Fundo, que são R$60.000.000,00,
R$20.000.000 serão destinados à revitalização do São Francisco,
R$20.000.000,00 aos projetos da Copasa e R$20.000.000,00 serão
destinados à revitalização da Bacia do Rio Doce.

Apelo ao governo de Minas, à Secretaria de Meio Ambiente, hoje,
quando aqui votamos o Fhidro, para que haja recursos a fim de
atender os projetos apresentados ao Fundo, que já somam mais de
120, num montante de R$70.000.000,00. Que haja recursos para a
Bacia Hidrográfica do nosso Rio Doce, onde existem 230 Municípios,
e uma articulação do governo de Minas com o governo do Espírito
Santo, onde a nossa Cipe conta com parlamentares mineiros e
capixabas. O Rio Doce, um dos rios mais estudados neste país, é
considerado um dos mais poluídos do Brasil e de Minas, merecendo,
portanto, uma atenção especial do Ministério do Meio Ambiente, do
governo de Minas Gerais, da Secretaria de Meio Ambiente.
Necessitamos implantar uma política de recuperação ao longo de toda
a Bacia. A região da Bacia do Rio Doce é, historicamente, uma das
mais devastadas, do ponto de vista ambiental.

Apresentamos, em nome da Cipe, o projeto Rio Doce Limpo, para
que, até 2020, haja o tratamento e saneamento de toda a Bacia, com
o tratamento do esgoto, a fim de que tenhamos uma água de
qualidade para atender as nossas comunidades e a sobrevivência
humana em toda a nossa região. Mas trabalhamos, também, para
que, além da retirada do esgotamento industrial e do esgoto
doméstico, haja a recuperação real da nossa Bacia, para que
evitemos as enchentes e inundações, ao longo do Rio Doce, que
causam danos às regiões de Governador Valadares, Ipatinga e
Caratinga. Queremos contribuir para a recuperação dos nossos
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afluentes, das matas de topo de morro, das matas ciliares, a proteção
das nossas nascentes, enfim, todo um projeto de revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Os nossos comitês estão todos
estruturados para isso. Muitas iniciativas estão sendo tomadas nesse
sentido, mas considero-as ainda insuficientes para o tamanho da
nossa necessidade de recuperar esse passivo ambiental. O Rio Doce
necessita voltar a ter a qualidade e a quantidade de água necessárias
ao atendimento humano. Já perdemos mais de 2m de lâmina de água
do nosso Rio Doce, que era de 2,5m, e que hoje não passa de 50cm
ou 60cm nas regiões mais precárias do nosso Estado. Os recursos do
Fidro ainda são insuficientes para as necessidades do Rio Doce,
assim como para os cuidados com todo o meio ambiente no Estado
de Minas Gerais.

Temos problemas sérios com a mineração, com a expansão do
agronegócio e com a construção de muitas usinas hidrelétricas,
especialmente na Bacia do Rio Doce, pois vão provocar danos
ambientais e problemas sociais ao longo do Estado de Minas Gerais.

Quero deixar esse registro e parabenizar o Deputado Paulo Guedes
pela iniciativa de aperfeiçoar e acertar o projeto para que esses
recursos funcionem em Minas Gerais. Desde 1995, o Fhidro existe,
mas até hoje não conseguimos fazê-lo funcionar. Esperamos que
agora, em 2007, ele libere os recursos para as nossas Prefeituras,
para os nossos Prefeitos. Esperamos lutar, por meio da nossa Cipe,
para termos mais recursos. Vamos ao Ministério do Meio Ambiente
pleitear, bem como ao Secretário José Carlos Carvalho e ao governo
de Minas. Esperamos ter o Rio Doce e afluentes beneficiados com
recursos e recuperados ao longo da sua história. Procuramos chamar
a atenção para todas as bacias de Minas, especialmente para a Bacia
do Rio Doce, pois sentimos que ela conta com poucos recursos.

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

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, de forma rápida,
quero dar uma pequena explicação. O Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - Fhidro - existe desde 1995. O projeto que
estamos votando neste momento, do Deputado Paulo Guedes,
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pretende que os recursos desse Fundo sejam utilizados
exclusivamente na região do Jequitinhonha. Ele deturpa
completamente o espírito da criação do Fhidro, que se destinava a
proteger e recuperar as bacias do Estado de Minas Gerais, as matas
ciliares.

Para encaminhar a votação, gostaríamos que votássemos
favoravelmente ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente,
e rejeitássemos a emenda do Deputado Paulo Guedes, que pretende
modificar o espírito do Fundo, ou seja, a recuperação das bacias do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Arlen
Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, estamos em um bom momento: estamos abordando a
questão da água em Minas Gerais e no Brasil. O nosso país já sofreu
muita destruição, aliás, continua sofrendo. Como médico e militante da
área da saúde pública, temos de lembrar que a questão da água
precisa ser olhada com muita cautela. Vemos que, a 2km das
margens de rios importantes como o São Francisco, pessoas passam
sede e bebem água de péssima qualidade. Hoje, em Minas Gerais,
temos um trabalho de atenção do Governador Aécio Neves às nossas
águas, o qual vem sendo feito de muitas maneiras, principalmente
pela quantidade enorme de investimentos que estão sendo feitos na
Copasa, muito bem dirigida pelo Presidente Márcio Nunes. Ele tem
tido sensibilidade e competência de fazer com que a Copasa busque
financiamentos para diminuir o passivo ambiental.

Vivemos, durante anos, a questão do nosso Rio das Velhas, que
recebe todo o esgoto da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Estamos agora com uma parte enorme do esgoto de Belo Horizonte
em tratamento, melhorando essa questão do Rio das Velhas. Por
exemplo, em Montes Claros, estamos com um investimento do
Governador Aécio Neves de R$62.000.000,00 para fazer o tratamento
de esgoto de toda a cidade que tem quase 400 mil habitantes,
despoluindo o Rio Verde Grande. O governo do Estado, para melhorar
a qualidade das nossas águas, faz um investimento, como diz o nosso
Presidente da República, nunca antes visto neste Estado ou neste
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País. A água é saúde. Quanto mais investimos em esgoto, mais
melhoramos a questão da saúde.

Ontem dediquei um pouco do meu tempo para olhar um
pronunciamento do Senador Efraim Morais, da Paraíba, e hoje vi, no
jornalismo da TV Record, uma outra reportagem. Essas duas matérias
vêem calar fundo em todos os brasileiros. O Senador da República
Efraim Morais junto ao governo do Estado e às Prefeituras de João
Pessoa e de Campina Grande não conseguem manter o serviço de
oncologia de todo o Estado da Paraíba. Todo o Estado faz uma
captação de recursos, um bingo, uma rifa de uma moto para que cada
paraibano contribua com R$5,00 a fim de ser possível a compra de
dois aceleradores lineares, aparelhos muito úteis para a cura do
câncer, que, no Brasil, já está em torno de 50% e melhorando.
Melhorando em termos, porque não vemos nenhuma movimentação
do governo federal, que retém 70% da arrecadação do País. Não
vemos, Deputado Wander Borges, nenhuma movimentação para
melhorar a tabela do SUS, lembrando que um Senador da República,
um Governador, o povo daquela região e as Prefeituras não
conseguem complementar essa tabela irrisória e vexamosa que o
governo federal tem pago a todo sistema que atende pelo SUS. Por
uma consulta são pagos R$2,50, e isso é inaceitável. Também o
Senador Mão Santa, ontem, no seu pronunciamento, abordou essa
questão da tabela do SUS, e ele dizia que são pagos por uma
anestesia, 60 dias depois, R$9,00. Uma internação está em torno de
R$7,00; dois PFs dão R$7,00; e não se vê nenhuma movimentação
do governo federal para melhorar essa tabela que quebra todos que
atendem pelo sistema SUS.

Quero dizer que a questão da água é extremamente importante.
Hoje mesmo, na TV Record, vimos que o Hospital Aristides Maltez, de
Salvador, um dos que mais atende a casos de câncer no País... Fico
pensando no meu amigo radioterapeuta Calmon, que tem 50 anos de
luta para a cancerologia, ao ver seu hospital, o hospital público
Aristides Maltez, de Salvador, com uma dívida impagável de
R$2.000.000,00. Ele deverá fechar o atendimento aos pacientes. O
hospital optou pelo SUS. Então, é hora de nos unirmos e mostrarmos
isso ao Ministro da Saúde - e ele já sabe disso. Vejo que o Senado
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não está sendo capaz de abordar a questão. É necessário um clamor
nacional a fim de que o Presidente Lula saiba que neste país que,
segundo ele, nunca antes foi tão bem como agora - e tomara que
esteja mesmo -, existe essa parte da saúde, essa parte que o Estado
de Minas Gerais tenta não deixar quebrar com intervenções como o
Pró-Hosp, que, em Montes Claros, já colocou mais de
R$20.000.000,00 para não deixar os hospitais quebrarem devido a
essa tabela irrisória e vexatória do SUS. Devemos conseguir criar
clamor nacional para mostrar ao Presidente da República que essa
situação é insustentável, que os serviços que atendem pelo SUS
estão quebrando.

Enfim, estamos aqui tentando levantar o povo de Minas Gerais para
esse clamor, que não é só daqui. Que vexame, caros Deputados João
Leite e Lafayette de Andrada, um Senador da República fazer um
bingo para o seu Estado comprar um aparelho de acelerador linear!
Isso acontece porque a tabela é irrisória. Temos que mostrar que, em
Minas Gerais, 100 hospitais já deixaram de atender pelo SUS. No
Brasil, são mais de mil hospitais. Os Prefeitos já não agüentam mais
receber uma tabela que paga R$2,50 porque têm que contratar
médicos. Aí também surge uma inversão: quanto mais longe, quanto
mais pobre, quanto menos industrializado for o Município, mais caro
fica pagar ao médico.

Neste país, nunca houve tantos investimentos, segundo o
Presidente da República, mas estamos vendo a falência do SUS. Eu,
como médico, quero que o Fhidro seja aprofundado, melhorado, e que
se faça como o Governador Aécio Neves: altíssimos investimentos na
Copasa com projetos importantes, como o Vida no Vale, que, em
algumas cidades, como em Fruta-de-Leite, em que sou majoritário,
está instalando banheiros em todas as casas da zona rural, fazendo
esgotos, perfurando poços artesianos, oferecendo água de qualidade
com recursos do Tesouro do Estado. Além disso, esta Assembléia foi
solidária com o Governador Aécio Neves e com o povo de Minas
Gerais votando tarifas diferenciadas, tarifas menores para regiões,
como o Jequitinhonha e o Norte de Minas, cujos IDHs são baixos.

Mas, vendo que os colegas estão ansiosos para votar esse e outros
projetos, abrirei mão dos 48 minutos e encerrarei o meu
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pronunciamento, caro Presidente, dizendo que temos realmente que
atender ao povo brasileiro com a melhoria da qualidade das águas.
Temos que criar uma maneira de desburocratizar a questão de meio
ambiente. Volto a dizer que a bancada do Norte de Minas estará em
breve com o Secretário de Meio Ambiente, Dr. José Carlos de
Carvalho. Às vezes, os técnicos fazem coisas de qualquer maneira.
Hoje, por exemplo, existe um decreto no nosso Estado que exige que
os poços artesianos tenham licença renovada, caso contrário será
aplicada uma multa de R$1.500,00 por dia, e que, na segunda
renovação, deve-se contratar um novo estudo geológico. Até parece
que o mundo muda de cinco em cinco anos, que é o prazo da licença
ambiental, porque temos que renová-la. Mas deixo essa luta pelo
Fhidro e o clamor de Minas Gerais. O povo deve trabalhar, mas
devem ser criados mecanismos.

A Rede Globo mostra, a Rede Record mostra, a Bandeirante mostra,
a Rede TV mostra que hospital está quebrando, que hospital está
fechando, e o governo federal não se move com relação a essa tabela
humilhante do SUS, que degrada quem não somente está atendendo
por ela, como também - e principalmente - o cidadão mais pobre, que
não pode receber atendimento porque a tabela simplesmente liqüidou,
quebrou os hospitais brasileiros. A Deputada Ana Maria Resende está
lembrando que a Emenda n° 29 não consegue tramitar.  Se o governo
federal tivesse vontade política - Fahim Sawan já foi Secretário de
Saúde e entende muito bem de saúde pública -, a Emenda n° 29
poderia melhorar um pouco, porque obrigaria a definir como são
realmente aplicados os recursos do SUS.

Era isso, Sr. Presidente, grande Presidente, nosso companheiro,
que estudou na nossa Unimontes, em Montes Claros, e sabe, com
certeza, que a água tem tudo a ver com a saúde. Podemos tratar toda
a água, melhorar tudo, mas se o governo federal não melhorar essa
tabela do SUS, que indigna a assistência à saúde, nada adiantará
neste país, e continuaremos vendo nossos irmãos morrendo em porta
de pronto socorro. Qualquer CTI do Brasil que atenda pelo menos
60% de SUS e tiver 10 leitos dá R$2.000,00 de prejuízo por dia. Por
que, então, não melhorar essa tabela, se são todos dessa maneira?

Caro Deputado Doutor Viana, permita-me pedir desculpas pela
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minha exaltação, pela minha indignação. Consertaremos a água,
aumentaremos a produtividade do País, cresceremos, e os nossos
irmãos vão morrer nas portas dos hospitais, como tem acontecido em
todo o Brasil. Em Minas Gerais tem acontecido um pouco menos,
porque o Governador Aécio Neves instituiu o Pró-Hosp, o que tem
possibilitado que alguns hospitais mantenham suas portas abertas.
Não se sabe até quando o governo do Estado agüentará isso.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo e menda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 68/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Registro de presença - 1ª

Parte: Ata - Questões de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 29, 305, 320, 380, 456 e 1.025/2007; aprovação -
2ª Fase: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº
1.288/2007; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 132/2007; aprovação na forma do vencido
em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.137/2007;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 76/2007;
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aprovação na forma do Substitutivo nº 2; aprovação; prejudicialidade
do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
172/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
915/2007; aprovação - Questão de ordem - Suspensão e reabertura
da reunião - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 1.288/2007;
aprovação - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider  Moreira -  Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário da

ex-Deputada e colega Vanessa Lucas. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
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Ata
- O Deputado Carlos Mosconi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Desejo
comunicar aos parlamentares uma vitória da Comissão de Direitos
Humanos da Casa e da própria Assembléia Legislativa, que se
manifestaram em relação à proibição, por parte da Prefeitura de Belo
Horizonte, de liberar a representação sindical de seus servidores. A
Justiça se manifestou, determinando que os servidores fossem
liberados para os sindicatos. E consta no “Diário Oficial do Município”
de Belo Horizonte de ontem, na parte dos atos do Prefeito Pimentel, a
seguinte publicação: “Por determinação judicial, coloca os servidores
abaixo relacionados à disposição do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação da Rede Pública de Belo Horizonte - Sind-Rede -, com ônus
para o órgão de origem, a partir de 28/5/2007...” É interessante,
porque é retroativo a essa data. E vem a lista dos servidores que
tiveram sua liberação sindical garantida na Justiça, porque o Prefeito
Pimentel não havia reconhecido o direito fundamental dos servidores
de terem sua representação. Vimos ontem também, Sr. Presidente,
numa medida extrema de força, o governo do Presidente Lula
determinar a prisão do Sargento líder dos controladores de vôo em
São Paulo, em razão de uma entrevista. Assim procede o governo.
Em vez de discutir com os servidores, manda para a prisão. Está na
cadeia o líder dos controladores de vôo do Brasil, e o nosso povo, os
trabalhadores brasileiros, continua nos aeroportos aguardando uma
conexão ou um vôo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Nesta
manhã quero agradecer ao nosso Governador a edição e a publicação
do Decreto nº 44.545, que trata do credenciamento das clínicas junto
ao Detran. Essa medida estava sendo aguardada por nós,
particularmente por todo o Estado de Minas Gerais. No dia 17 de
maio, realizamos importante audiência pública na Comissão de
Defesa do Consumidor, com a participação de todas as regiões do
Estado, para tratar da questão. Sem dúvida alguma, essa é uma
medida de grande alcance para todo o Estado de Minas Gerais, pois
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esse decreto vem ao encontro das necessidades do povo mineiro. Sr.
Presidente, também em nome da região sul-mineira, parabenizamos o
nosso Governador Aécio Neves pela autorização, ontem, de
R$300.000.000,00 para a contenção das nossas enchentes. Esse
trabalho vem sendo feito desde 1999, quando lá esteve o então
Governador Itamar Franco. O Governador Aécio Neves, sensibilizado
com os apelos de toda a bancada sul-mineira, os Deputados Bilac
Pinto e Carlos Mosconi e o ex-Deputado Chico Rafael, assinou a
autorização para que a Copasa inicie os trabalhos. Sem dúvida
alguma, é uma das obras mais importantes que do Estado para a
região sul-mineira. Tive o prazer de acompanhar o Luciano, Prefeito
de Pouso Alegre; o Benedito, Prefeito de Itajubá; os Vereadores de
toda a região, que já externaram, em nome do Sul de Minas, o nosso
reconhecimento ao Governador por esse importante momento. Fica
aqui registrado o agradecimento e o reconhecimento da bancada em
nome do Sul de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, quero fazer coro com o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva a respeito do ato assinado ontem pelo
Governado Aécio Neves, liberando R$300.000.000,00 para a
resolução das enchentes no vale do Rio Sapucaí, Sul de Minas, que
sempre atingem gravemente Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do
Sapucaí e as demais cidades daquela região. Como bem lembrou o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, esse é um trabalho da bancada dos
Deputados do Sul de Minas, dele, do Deputado Bilac Pinto, do ex-
Deputado Chico Rafael e de outros parlamentares que batalharam e
felizmente tiveram receptividade por parte do Governador Aécio
Neves, que, de uma vez por todas, resolve um problema tão grave
daquela região.Quero deixar consignado aqui, caro Presidente, os
meus cumprimentos ao Governador pela sua sensibilidade, extensivos
à bancada do Sul de Minas.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 29/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Crédito Popular, 305/2007, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder executivo a permutar os imóveis que especifica
com a Empresa São Gonçalo Ltda, 320/2007, do Deputado Domingos
Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Ritápolis o imóvel que especifica, 380/2007, do Deputado Paulo
Cesar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Martinho Campos os imóveis que especifica, 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, e
1.025/2007, do Deputado Gil Pereira, que autoriza a Fundação Rural
Mineira - Ruralminas - a alienar ao Município de Jaíba o imóvel que
especifica ( À sanção.).

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

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

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 1.288/2007, da
Mesa da Assembléia, que altera a estrutura administrativa da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nos 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 1 a 3. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Resolução nº 1.288/2007 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 132/2007, do Deputado
Adalclever Lopes, que estabelece a cobrança de preço público pela
utilização de bens de domínio ou propriedade do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
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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 132/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.137/2007, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Centralina os imóveis que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 76/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, que torna obrigatória a aplicação de testes
vocacionais em todas as escolas públicas e privadas do Estado e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 76/2007 na
forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 172/2007, do Deputado
Gustavo Valadares, que institui a política de mobilidade urbana
cicloviária e de incentivo ao uso da bicicleta no Estado. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Transporte opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
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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. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
o Projeto de Lei nº 172/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Transporte.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 915/2007, do Deputado
Jayro Lessa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Sete Lagoas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Registro a presença na galeria do nosso Plenário do Prefeito de
Extrema, Dr. Sebastião Rossi, acompanhado do engenheiro de obras,
Dr. Altair. Sem dúvida alguma, Extrema tem se destacado não
somente por seu pólo industrial, como também por seu
desenvolvimento, sendo hoje uma das cidades mais prósperas na
industrialização do nosso Estado. Tenho a honra de ser votado no
Município juntamente com o Deputado Alberto Pinto Coelho. Quero
destacar aqui a participação efetiva, nesse desenvolvimento, do ilustre
e dinâmico Prefeito. Semana passada pude acompanhar o
representante da área da saúde autorizando a hemodiálise no
Município, o que, há muito tempo, era postulado pela comunidade.
Amanhã, às 17 horas, haverá a inauguração da CEF, por causa de um
trabalho muito dedicado do Prefeito. Por essas razões, se Deputado
Alberto Pinto Coelho estivesse aqui, tenho certeza de que também
faria coro comigo, para expressar aqui nossas homenagens ao ilustre
Prefeito, Dr. Sebastião Rossi. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - A Presidência registra as palavras do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e parabeniza o Prefeito por seu brilhante trabalho.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos para que se ultime o Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 1.288/2007. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução nº 1.288/2007, da Mesa da Assembléia, que altera a
estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
promulgação.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência convida os nobres colegas Deputados para a

reinstalação da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Mineral de
Minas Gerais, que receberá o nome de Eliezer Batista da Silva, por
brilhante sugestão do Deputado Neider Moreira, às 19 horas de hoje,
no Salão Nobre desta Assembléia.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/4/2007
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Fábio Avelar, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e Wander Borges,
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; e os
Deputados André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da
Comissão de Participação Popular. Estão presentes, também, as
Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Elisa Costa e os Deputados
Sebastião Costa, Irani Barbosa, Dinis Pinheiro, Gil Pereira, Padre
João, Bráulio Braz e Ronaldo Magalhães. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida, por ser esta a primeira
reunião conjunta das referidas Comissões. A reunião se destina a
debater, em audiência pública, as conseqüências ambientais,
econômicas e sociais da região afetada pelo rompimento da barragem
da Mineradora Rio Pomba Cataguases, em Miraí, e também os termos
do laudo do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e
Habitação - CAO-MA sobre o ocorrido. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. René Villela, assessor especial,
representando o Sr. Gilney Viana, Secretário Nacional de
Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente; Shirley
Fenzi Bertão, Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, do
Patrimônio Histórico e Cultural e da Habitação e Urbanismo - CAO-
MA; Ilmar Bastos Santos, Presidente da Fundação de Meio Ambiente
do Estado de Minas Gerais - Feam; Milton Olavo de Paiva Franco,
Analista Ambiental do Instituto Mineiro de Gestão de Águas - Igam -,
representando o seu Presidente, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho;
Fernando Reiff, engenheiro  florestal do Insitituto Estadual de
Florestas - IEF -, representando o seu Presidente, Sr. Humberto
Candeias Cavalcanti; José Fernando Coura, Presidente do Sindicato
das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais - Sindiextra;
Alfredo Mucci, Gerente da Empresa de Mineração Rio Pomba
Cataguases; e Rogério Rezende da Silva, Coordenador do Centro de
Estudo, Integração, Formação e Assessoria Rural da Zona da Mata -
Ceifar -, que são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados
Padre João, André Quintão e Sebastião Costa, autores dos
requerimentos que deram origem ao debate, tecem suas
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considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Padre João, em que solicita seja
encaminhado aos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e ao CAO-MA cópia do documento entregue pela
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Fetaemg -, com a reivindicação dos atingidos pelo
rompimento da Barragem da Mineração Rio Pomba Cataguases, em
Miraí. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados a participação e os importantes subsídios prestados a
estas Comissões, agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca -

Wander Borges - André Quintão - João Leite - Carlin Moura.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/5/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado 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 1.058, 1.066, 1.076, 1.088, 1093, 1.096, 1.099 e 1.105/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 1.054, 1.064, 1.072, 1.074, 1.085 e
1.092/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.055, 1.056, 1.063, 1.073,
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1078, 1.084 e 1.101/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.065, 1.067,
1.079, 1.081, 1083, 1.089, 1.091, 1.094, 1.102 e 1.111/2007
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.059, 1.060, 1.071, 1.080, 1.086
1.087, 1.098, 1.103 e 1.110/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.053,
1.061, 1.068, 1.077, 1.095, 1.100 e 1.107/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); e 1.052, 1.062, 1.069, 1.075 e 1.097/2007 (Deputado
Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 565, 413 e 430/2007 os três na forma do Substitutivo nº 1,
366 e 447/2007, este com as Emendas nºs 1 a 4, 964/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 923 e 370/2007,
ambos na forma do Substitutivo nº 1, 878/2007 com a Emenda nº 1 e
1.027/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.035, 468, 557 e
966/2007 os quatro na forma do Substitutivo nº 1, 27 e 359/2007 este
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 236, 318, 465 e
608/2007 os quatro na forma do Substitutivo nº 1, 847 e 963/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.014/2007 este na forma do
Substitutivo nº 1 e 1.137/2007(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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 78 e 894/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves); 333, 466, 498, 502, 620, 632 e 676/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 338 e 1.045/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 348, 431, 493, 858 e 924/2007 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 420 e 962/2007 (relator: Deputado Neider Moreira,
em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei nºs 125, 438 e
750/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 509, 832 e 1.033/2007, no 1º
turno, deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo respectivo relator, Deputado Hely Tarqüínio. O Projeto
de Lei nº 330/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. Na fase de
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discussão do parecer do relator, Deputado Hely Tarqüínio, que conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
578/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Gilberto Abramo. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
757, 863 e 1.034/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator,
Deputado Sebastião Costa. O Deputado Hely Tarqüínio, relator do
Projeto de Lei nº 601/2007, emite parecer no qual conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do referido projeto. Na
fase de discussão, o Deputado Gilberto Abramo apresenta proposta
de emenda ao referido parecer. Encerrada a discussão, o Presidente
submete a votação, o parecer, salvo proposta de emenda, que é
aprovado. A seguir, submete a votação a proposta de emenda
apresentada pelo Deputado Gilberto Abramo, que é aprovada. Nos
termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno, é elaborada e
aprovada a nova redação do parecer sobre o Projeto de Lei nº
601/2007, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade com a Emenda nº 1. Os Projetos de Lei nºs 810 e
1.043/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento,
respectivamente, da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado
Neider Moreira, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto
de Lei nº 582/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator, Deputado
Gilberto Abramo. São convertidos em diligência à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de
Cultura o Projeto de Lei nº 765/2007; e à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 910 e 1.008/2007. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Hely Tarqüínio,
que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
Projeto de Lei nº 1.016/2007, no 1º turno, o Presidente defere o
pedido de vista do 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 248, 607, 998/2007, este com a Emenda nº 1, e
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1.053/2007, este com a Emenda nº 1(relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 552, 809/2007, este com a Emenda nº 1, 854, 917 e
1.011/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 759/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 905/2007 (relator: Deputado
Sebastião costa); 992 e 1.006/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo , em virtude de redistribuição); 1.038/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 1.051/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). 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 369/2007 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição); 542/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
804/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 1.039/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). O
Projeto de Lei nº 549/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nºs 1.013, 1.036 e 1.041/2007. A seguir, são aprovados, cada um por
sua vez, requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes
solicitando seja realizada audiência pública, em conjunto com a
Comissão do Trabalho, para discutir a implantação da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa em Minas Gerais; Hely Tarqüínio
solicitando à Comissão de Educação a realização de audiência
pública para discutir a viabilidade das proposições que tramitam nesta
Casa e que versam sobre a inclusão de conteúdos nos currículos
escolares; Gilberto Abramo solicitando seja encaminhada ao
Congresso Nacional sugestão com vistas a apresentação de
proposição que discipline aspectos de higiene na utilização e manejo
de latas de cervejas e similares, observadas as questões de saúde e
de direito do consumidor. Neste momento, o Presidente informa que,
por consenso dos membros desta Comissão, as reuniões ordinárias
desta Comissão passam a ser realizadas no horário das 9h30min, às
terças-feiras. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência



1250

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Almir Paraca e João Leite (substituindo este ao
Deputado Wander Borges, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Célio Moreira. Na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Fábio Avelar, assume a Presidência e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública,
questões atinentes ao plantio de eucalipto no entorno do Parque
Estadual da Serra do Cabral. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Daltro de Menezes Machado, representando a
Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas; os Srs. José
Alves, Prefeito Municipal de Buenópolis; Adão Santana, Presidente da
Câmara Municipal de Buenópolis; a Sra. Luciana Imaculada de Paula,
Promotora de Justiça e Coordenadora da Promotoria de Defesa dos
Rios das Velhas e Paraopeba, representando o Sr. Marcos Paulo
Souza Miranda, Promotor de Justiça e Coordenador das Promotorias
de Justiça do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico de Belo
Horizonte; o Sgt. PM José Afreu de Queiroz, Comandante do
Grupamento de Meio Ambiente de Buenópolis, representando o Cel.
PM Reinaldo Martins, Diretor de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG;
a Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação
Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; o Sr. Dárcio Calais,
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engenheiro florestal e Gerente Administrativo da Associação Mineira
de Silvicultura - AMS -, representando o Sr. Fernando Pinheiro,
Presidente dessa entidade; os Srs. José Leonil, Promotor de Justiça
da Comarca de Buenópolis, e Silvério Seabra da Rocha, engenheiro
florestal e técnico do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e o Deputado João
Leite, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas
considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. O Presidente recebe requerimento dos
Deputados João Leite, Almir Paraca, Fábio Avelar e Célio Moreira, em
que solicitam que os depoimentos colhidos nesta audiência pública
sejam sistematizados em um documento a ser encaminhado ao
Diretor-Geral do IEF e ao Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, para análise; e que, enquanto se
procede à análise técnica das questões ambientais aqui debatidas,
sejam suspensas as renovações de APEFs e os efeitos da AAF; e
informa que ele será votado oportunamente. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece aos convidados e demais
participantes pelos subsídios trazidos, 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, 20 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca -

Wander Borges - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 814/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Casa de Promoção Humana, com
sede no Município de Patos de Minas.



1252

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 814/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Casa de Promoção Humana, com sede no Município de Patos de
Minas, 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. 9º do seu estatuto determina que os membros da
assembléia geral, da diretoria e do conselho fiscal exercerão
gratuitamente suas funções, e o art. 38 dispõe que, no caso de
dissolução da entidade, o patrimônio existente reverterá em benefício
de instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 814/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 824/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto em tela visa declarar
de utilidade pública a Escola Brasileira de Psicanálise - Escola do
Campo Freudiano - Seção Minas Gerais, 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 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 824/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Escola Brasileira de Psicanálise - Escola do Campo Freudiano -
Seção Minas Gerais, 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
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.

Note-se que o estatuto da entidade, alterado em 20/4/2006,
determina, pelo art. 44, que os cargos da diretoria e dos conselhos
fiscal e deliberativo não serão remunerados, e pelo art. 47 que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente terá destinação
conforme determina o art. 61 do Código Civil.

Objetivando corrigir o nome da entidade, adequando-o à forma
consignada no 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 824/2007, 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 Escola Brasileira de

Psicanálise do Campo Freudiano - Seção Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sebastião Helvécio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 905/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de
Paracatu - Acipa -, com sede nesse Município.

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 905/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Industrial de Paracatu, que possui como
finalidade precípua lutar pelo desenvolvimento e prosperidade do
comércio, da indústria e dos serviços desse Município.

Para a consecução de seus propósitos, defende perante os poderes
públicos e entidades privadas os direitos e interesses de seus
associados, promove a solidariedade entre os componentes das
classes que representa, proporciona assessoria técnica em assuntos
de natureza econômica e jurídica, realiza simpósios, conferências,
cursos, seminários e congressos sobre comércio e indústria e trabalha
para o desenvolvimento econômico e social do Município de Paracatu
e o fortalecimento das empresas lá estabelecidas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 905/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Eros Biondini, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.060/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Clube de Idosos Amigos da Vila
Oeste - Ciavo -, 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
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deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.060/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Clube de Idosos Amigos da Vila Oeste, com sede no Município de
Belo horizonte, que possui como finalidade precípua a melhoria da
qualidade de vida dos moradores do referido bairro.

Na consecução de suas metas, desenvolve ações nos campos da
assistência social, da cultura e do lazer, bem como atividades
direcionadas exclusivamente às pessoas da terceira idade, sem
discriminação de raça, cor, sexo nem religião.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.060/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.073/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 44/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação à escola estadual situada no Município de São João
do Pacuí.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.073/2007 tem por escopo seja dada a

denominação de Jesuzinha Araújo Magalhães à escola estadual
situada na Praça João Dias de Castro, s/nº, Centro, no Município de
São João do Pacuí.



1256

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, das quais se destaca a
exigência de que o homenageado seja falecido, haja correlação entre
a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado, e a inexistência de outro bem com a mesma denominação
no Município. Essas exigências foram inteiramente atendidas,
conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal
de Contas ou a Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo estadual, a quem cabe a
organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.073/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.112/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem nº 46/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação à escola estadual situada no Município de
Santana do Paraíso.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.112/2007 tem como finalidade denominar como

Escola Estadual Herbert José de Souza - Betinho a escola estadual
situada na Rua Marechal Rondon, nº 23, Bairro Cidade Nova, no
Município de Santana do Paraíso.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999,
estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria, e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
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Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.112/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.117/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação Hope of the Future -
Esperança do Futuro, com sede no Município de Salinas.

Examinada a matéria preliminarmente pela comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.117/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Hope of the Future - Esperança do Futuro, com sede no
Município de Salinas, que possui como finalidade principal amparar as
famílias carentes, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da
cidadania.

Com esse propósito, desenvolve atividades nas áreas da assistência
social e da cultura; promove a capitalização de recursos materiais
para a execução de obras e ações de interesse da comunidade;
oferece cursos profissionalizantes; mantém parcerias para ampliar e
subsidiar suas iniciativas.
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.117/2007, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.119/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 São
Sebastião do Paraíso.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.119/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede
no Município de São Sebastião do Paraíso, que tem por finalidade
auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo em
atividades ligadas à adaptação e capacitação dos apenados e
presidiários.

Dentro de seu propósito estatutário, realiza pesquisas psicossociais
visando obter informações sobre a população carcerária; presta aos
assistidos serviços na área da educação, saúde e recreação; oferece-
lhes cursos profissionalizantes; dá apoio aos seus familiares. Tais
iniciativas têm por objetivo minorar-lhes a vida de reclusão e prepará-
los para futura reintegração social.

Cabe esclarecer que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição de Justiça tem por escopo adequar o nome da entidade à
forma consignada no art 1º do seu estatuto.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.119/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.146/2007

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
Comunitária dos Bairros Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal,
com sede no Município de Pratápolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007 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 1.146/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Santo Antônio,
São Joaquim e Cohab Pontal, com sede no Município de Pratápolis.

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 constitutivo da instituição determina, no art.
18, que seus dirigentes não serão remunerados e, no art. 39, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será aplicado
em benefício de instituições de caridade.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.146/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.152/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.152/2007, do Deputado Padre João, tem como

objetivo declarar de utilidade pública a Casa da Criança Professora
Nilmara Renó Carneiro, com sede no Município de Piranguinho.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007 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 1.152/2007 tem como objetivo declarar de

utilidade pública a Casa da Criança Professora Nilmara Renó
Carneiro, com sede no Município de Piranguinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 dos cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e instituidores, bem como as
dos sócios, não serão remuneradas; e, no art. 32, que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.152/2007.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.156/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Serra
Viva, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, 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 1.156/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Serra Viva, com sede no Município de Belo
Horizonte, 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.

Note-se que o art. 12 do seu estatuto determina que a Associação
não remunera os cargos de sua diretoria e do conselho fiscal e o art.
29 dispõe que, sendo ela dissolvida, o patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei
Federal nº 9.790, de 1999, e da Lei nº 14.870, de 2003, que dispõem
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social, ou a
entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou, na falta da pessoa jurídica com essas características, à
União e ao Estado de Minas Gerais na proporção dos recursos
públicos por eles alocados.

A entidade 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.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.156/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Sebastião Helvécio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.179/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Kolping
Rainha da Paz, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007 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 1.179/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Comunidade Kolping Rainha da Paz, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

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 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. 25, que é
vetada a remuneração dos membros da diretoria e do conselho fiscal
pelo exercício do seu mandato e, no art. 27, que, no caso de sua
extinção, o eventual patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
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Social.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.179/2007.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Sebastião Helvécio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.189/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.189/2007, do Deputado Lafayette de Andrada,

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural
Núcleo de Informação e Expressão Holística, com sede no Município
de Luminárias.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007 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 1.189/2007 tem como objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Núcleo de Informação e
Expressão Holística, com sede no Município de Luminárias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam serviços gratuitamente.

Ressalte-se, ainda, que o art. 29 de seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades do conselho dirigente; e o art.
33 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será transferido a instituição congênere, com
personalidade jurídica.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.189/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.191/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem como finalidade declarar de utilidade pública a Creche
Renascer da Criança, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 31/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.191/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Creche Renascer da Criança, com sede no Município de Uberlândia.
Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 33 de seu estatuto determina que a
Creche não remunera seus Diretores, sócios, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 36 preceitua que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 1.191/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.193/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº

1.193/2007 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Virtus, com
sede no Município de Uberlândia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007, 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 1.193/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Virtus, com sede no Município de Uberlândia, constituído e
em funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica e
Diretoria composta por pessoas idôneas, que não são remuneradas
pelo exercício dos cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 27 do seu estatuto determina
que as atividades dos Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo, bem
como as dos associados, não são remuneradas, e o art. 84, IV, 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, a entidade atende à exigência consubstanciada no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.193/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
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Dalmo Ribeiro da Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -
Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.195/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
tela tem como finalidade declarar de utilidade pública a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seção Minas
Gerais - Undime-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 31/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.195/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seção
Minas Gerais - Undime-MG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 17 de seu estatuto
determina que a Undime-MG não remunera os cargos da diretoria
executiva e dos conselhos fiscal e de representantes; e o parágrafo
único do art. 48 preceitua que, em caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente será destinado, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de
1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de
interesse público, a entidade congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.195/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.200/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Projetos
Comunitários do Bairro Fazenda Castro, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007 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 1.200/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo de Projetos Comunitários do Bairro Fazenda
Castro, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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 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 constitutivo da instituição determina no art.
12, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedada a
distribuição de lucro, bonificação, vantagem ou benefício e, no art. 32,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica,
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.200/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.205/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.205/2007, de autoria do Deputado Doutor

Viana, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no
Município de Curvelo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007 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 1.205/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista,
com sede no Município de Curvelo.

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 e funciona há mais
de um ano, sendo sua diretoria formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que na entidade exercem.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 53 que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos sócios e dos
benfeitores não serão remuneradas e o § 2º do art. 54 dispõe que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
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a entidade congênere do Município, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a entidade pública .

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.205/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.206/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Assistência Social
Bom Jesus, com sede no Município de Curvelo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007 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 1.206/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a entidade Assistência Social Bom Jesus, com sede
no Município de Curvelo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
29, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e instituidores,
bem como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no
art. 32, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade
jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.206/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.207/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Padre Dehon, com
sede no Município de Lavras.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.207/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Padre Dehon, com sede no Município de Lavras, 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.

Note-se que o art. 32 do seu estatuto dispõe que, no caso de sua
extinção, seus bens serão doados a uma instituição congênere,
enquanto o art. 34 estabelece que nenhum membro da diretoria e dos
conselhos deliberativo e fiscal será remunerado pelo desempenho de
suas funções.

Portanto, a entidade atende às exigências consubstanciadas no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 1.207/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Helvécio -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.210/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.210/2007, do Deputado Wander Borges, tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Ação Social Comunitária
Beneficente Ebenézer - Ascobe -, com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007 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 1.210/2007 tem como objetivo declarar de

utilidade pública a Ação Social Comunitária Beneficente Ebenézer -
Ascobe -, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 dos cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 10, que as
atividades dos conselheiros de administração e fiscais não serão
remuneradas; e, no art. 35, que, caso seja ela dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
instituição pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.210/2007.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 133/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.053/2003, cria o cadastro do patrimônio histórico e artístico de Minas
Gerais 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.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que perdeu prazo para
emissão do seu parecer.

Em virtude de requerimento do autor, aprovado em 16/5/2007, vem
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 de lei sobre o qual nos debruçamos objetiva criar um

sistema de cadastro e controle do patrimônio histórico e artístico
mineiro. Para isso, determina que deverão ser cadastrados todos os
bens móveis e as obras de arte, integradas ou não aos equipamentos
urbanos, marcos e objetos isolados ou integrados à arquitetura e aos
conjuntos urbanos, de relevância histórica ou artística, pertencentes
ou não ao patrimônio público. Dispõe, ainda, no seu art. 2º e incisos,
sobre os dados que deverão constar do cadastro e exige que o
sistema deverá ser desenvolvido de modo a permitir o controle por
parte dos órgãos de segurança sobre a movimentação dos bens
cadastrados.

O autor da proposição a justifica pelas crescentes ocorrências de
furto de peças de arte sacra, notadamente nas igrejas de pequenas
cidades do interior e distritos do Estado. Esse acervo, constituído por
grande quantidade de obras datadas dos séculos XVI, XVII e XVIII, é
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um inegável atrativo para criminosos, e o furto e o tráfico ilícito de
obras de arte se tornaram uma atividade muito lucrativa para os
espoliadores do patrimônio público.

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

A Comissão de Constituição e Justiça estudou profundamente a
matéria, não vislumbrando óbice de natureza jurídico-material à sua
tramitação. Contudo, observou que existe no ordenamento jurídico
estadual legislação específica que trata parcialmente do assunto,
como a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do
Estado, a Lei nº 13.956, de 2001, que dispõe sobre obras
representativas do patrimônio cultural mineiro, e, ainda, o Decreto nº
42.505, de 2002, que instituiu as formas de registro de bens culturais
de natureza imaterial ou intangível que constituem o patrimônio
cultural mineiro.

Para atender à proposta do autor e promover a devida consolidação
da legislação, a douta Comissão apresentou o Substitutivo nº 1,
acrescentando dispositivos à Lei nº 13.956. Concordamos com o
substitutivo proposto, uma vez que aprimora a proposição.

Oportuno destacarmos que a matéria já fora analisada na legislatura
anterior, como Projeto de Lei nº 1.053/2003, e, à época, recebeu
desta Comissão parecer favorável à sua aprovação, na forma do
substitutivo oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça.

Em relação ao aspecto financeiro-orçamentário, entendemos que a
proposição em tela não ensejará nenhum impacto sobre o orçamento,
porquanto a legislação supracitada delega ao Iepha-MG a obrigação
de promover o levantamento e a identificação de pinturas, esculturas e
outras formas de expressão artística, que serão cadastradas
anualmente.

Desse modo poder-se-ão aproveitar a máquina administrativa do
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Estado e a dotação orçamentária consignada para aquele instituto.
Ademais, a proposição prevê a aplicação de multas aos infratores, o
que representará futuro ingresso de recursos para o erário estadual.

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

133/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Agostinho

Patrús Filho - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 267/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 267/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 397/2003, cria as
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - Cipas - nas escolas
de ensino médio da rede pública estadual. Registramos que ao
Projeto de Lei nº 397/2003 fora apensado o Projeto de Lei nº
2.347/2005.

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 do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social 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, conforme determina o art. 184, § 1º, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo criar nas escolas de ensino

médio da rede pública estadual as Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes - Cipas. Pretende-se adaptar para o âmbito escolar algo
que já funciona nas empresas. A Cipa é uma comissão composta por
representantes do empregador e dos empregados, que tem como
missão a preservação da saúde e da integridade física dos
trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa, com
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especial atenção aos problemas de medicina e segurança do trabalho.
O autor, em sua justificação, alega que os conceitos de segurança

no trabalho ainda não foram assimilados nas escolas públicas. A
responsabilidade pela ordem e pela limpeza, por exemplo, é de todos,
e a Cipa pode ser um instrumento de conscientização de alunos e
funcionários a esse respeito. Também é fundamental que se
divulguem informações a respeito das doenças modernas, como é o
caso do estresse e das lesões por esforço repetitivo, sendo primordial
o conhecimento de suas causas e de sua forma de prevenção.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto
necessitava ser aprimorado de forma que fossem retiradas
impropriedades jurídicas e instituída uma política pública a ser
adotada pelas escolas, de forma genérica e abstrata, estabelecendo
uma norma programática. Assim, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou e que acolhemos.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou
que a implantação da Cipa nas escolas contribui para a segurança e a
tranqüilidade dos alunos, assustados que estão com a crescente
violência nesses estabelecimentos. A Comissão também exarou o
ponto de vista de que o projeto apresenta largo alcance social.

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 a matéria não encontra óbice, pois não tem custos.
O exercício de membro da Cipa deve ser considerado atividade
relevante, sem nenhuma remuneração.

Ademais, com a redução dos acidentes e da violência, podemos
antever benefícios sociais que se traduzirão em redução de custos
para a sociedade.

Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a
proposição.

Inicialmente, é sabido que um dos grandes problemas nas escolas é
a venda de substâncias psicotrópicas ilícitas. Para enfrentá-lo,
propomos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, apresentada na
conclusão desta peça opinativa.
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Outro problema é o trânsito no entorno da escola, nos horários de
saída e de entrada dos alunos, visto que há um grande fluxo de
veículos e de pessoas em um curto espaço de tempo, o que expõe os
estudantes a riscos de lesão corporal e de morte. Assim, propomos a
Emenda nº 2 ao Substitutivo nº 1.

Finalmente, entendemos serem justos a congratulação e o
reconhecimento formal da sociedade aos membros da Cipa. Para
tanto, apresentamos a Emenda nº 3 ao Substitutivo nº 1.

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

Projeto de Lei nº 267/2007, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as seguintes Emendas
nºs 1 a 3.

Emenda nº 1
Acrescente-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1, onde convier, o

seguinte inciso:
“Art. 3º - (...)
... - propor soluções para o problema de venda de substâncias

psicotrópicas ilícitas no entorno da escola e na própria escola;”.
Emenda nº 2

Acrescente-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1, onde convier, o
seguinte inciso:

“Art. 3º - (...)
... - propor soluções para o problema de trânsito no entorno da

escola.”.
Emenda nº 3

Acrescente-se o seguinte art. 4º ao Substitutivo nº 1, renumerando-
se os demais:

“Art. 4º - O exercício da função de membro da Cipa é declarado
atividade relevante, devendo ser reconhecida com título honorífico.

Parágrafo único - Se o membro Cipa for servidor, esse
reconhecimento também constará de seus assentamentos
funcionais.”.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.



1278

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 293/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em exame,

originado do desarquivamento do Projeto de Lei nº 138/2003, torna
obrigatória a manutenção de profissional treinado em primeiros
socorros nos eventos do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 10/3/2007, o projeto foi
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em comento estabelece que os eventos públicos

realizados sob a responsabilidade do Estado contarão
obrigatoriamente com a presença de profissional treinado em
primeiros socorros, para os atendimentos que se façam necessários.

Na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº
138/2003, que deu origem ao projeto em análise. Nessa oportunidade,
esta Comissão opinou pela aprovação do projeto. Considerando que
não houve alterações nas normas vigentes, mantivemos o
entendimento manifestado nessa ocasião acerca do tema tratado.

A matéria está em consonância com o disposto no § 1º do art. 2º da
Lei Federal nº 8.080, de 1990, que estabelece que o dever do Estado
de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos. O projeto está de acordo também com o parágrafo
único do art. 8º do Código de Saúde do Estado, estabelecido pela Lei
nº 13.317/99, que determina que, nas atividades de promoção,
proteção e recuperação da saúde, será priorizado o caráter
preventivo.

Normalmente, os grandes eventos já contam com a presença de
profissional treinado em primeiros socorros. Entretanto, a medida em
tela torna obrigatória tal presença durante os eventos realizados sob a



1279

responsabilidade do Estado em que se prevejam grandes
aglomerações. Além disso, o projeto deixa a cargo do Poder Executivo
a regulamentação do atendimento em questão, que levará em conta o
número de pessoas previsto, o local e o tipo de evento, propiciando
assistência de melhor qualidade.

Parece-nos que o projeto de lei em exame contribui em muito para
proteção e defesa da saúde da população, e, portanto, somos pela
sua aprovação. Consideramos, entretanto, que o Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, retirou
dispositivos fundamentais do projeto original, necessários para
garantir a efetividade da futura lei.

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

293/2007, no 1º turno, na forma original, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 301/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
apreciou a proposição quanto ao mérito, opinando por sua aprovação
com as Emendas nºs 1 a 3, que ofereceu, ao Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
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O projeto de lei em pauta tem por finalidade determinar a adoção,
pelo Estado, de política que incentive os Municípios a criar programas
de controle do meio ambiente, por meio do licenciamento ambiental.
Dispõe também que lei específica poderá instituir mecanismo de apoio
financeiro e tributário aos Municípios que aderirem à lei.

A Comissão de Constituição e Justiça, após análise da proposição e
com o objetivo de aperfeiçoá-la, apresentou o Substitutivo nº 1.
Entendeu essa Comissão que, a prevalecer o projeto inicial, estar-se-
ia transferindo para o Poder Executivo a tarefa de legislar sobre o
assunto, o que interferiria na clássica separação dos Poderes do
Estado. Somente em casos excepcionais admite-se tal transferência,
e mesmo assim nos termos da delegação conferida. O Substitutivo nº
1 estabelece a Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços
Municipais de Gestão Ambiental, criando mecanismos para que os
Municípios venham a ter condições de implantar e executar, de modo
independente ou por meio de parcerias, um amplo rol de atividades e
serviços relacionados à gestão do meio ambiente.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais afirma em seu
parecer que o Substitutivo nº 1 cria uma política que pretende 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.
Relata ainda que esse substitutivo define a gama de atividades
compreendidas como gestão ambiental, prevê as ações de
responsabilidade do poder público estadual e estabelece os
instrumentos a serem utilizados na execução dessa Política. Prevê
também 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. Com a
finalidade de aprimorar a proposição, essa Comissão apresentou três
emendas, com as quais concordamos.

A Lei Orçamentária para 2007 prevê ações que poderão incluir a
matéria em questão para fins de execução orçamentária, tais como:
fortalecimento institucional, para treinamento e capacitação dos
servidores; gestão ambiental, que tem como objetivo o apoio à política
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ambiental e a oferta de apoio técnico no âmbito da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad;
educação e extensão ambiental, com planejamento e
desenvolvimento de ações voltadas para a conscientização de
segmentos da sociedade, centrando-se no programa estadual de
educação ambiental, visando à construção de Municípios
sustentáveis.

Com relação à Emenda nº 3 oferecida pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, a qual tem por objetivo possibilitar
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, entendemos que o Poder
Executivo, quando da regulamentação da lei, deverá observar as
condições para a sua implementação, principalmente no que se refere
à criação de novas despesas, conforme dispõem os arts. 16 e 17 da
Lei Complementar Federal nº 101, a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal, encontrando a melhor alternativa para a
instituição da política proposta, dentro da melhor relação custo-
benefício.

É de salientar, por fim, que, conforme os pareceres das Comissões
que nos antecederam, a gestão ambiental em Municípios que não
dispõem de estrutura para realizá-la é absorvida pelo Estado. Assim,
com a aprovação do projeto em análise na forma do substitutivo
proposto, espera-se que os Municípios, a longo prazo, passem a
exercer o licenciamento ambiental local, como previsto nas
Resoluções nºs 1/86 e 237/97 do Conama, liberando o Estado de tal
ônus. Isso significa que, ulteriormente, com a concretização dessa
verdadeira descentralização da gestão ambiental, há uma boa
perspectiva de os gastos do Tesouro Estadual nessa área serem
diminuídos.

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

301/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1, 2 e 3, oferecidas pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
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Zé Maia,  Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Antônio
Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 637/2007
(Nova redação de acordo com o art. 138, § 1º do Regimento Interno)

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Diniz Pinheiro e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 23/2003, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a distribuição da parcela do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e
de fiscalização Financeira e Orçamentária.

O Plenário aprovou requerimento estabelecendo a apreciação da
proposição pelas Comissões de Assuntos Municipais e
Regionalização e de Administração Pública.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para que se possa sobre ela
emitir juízo quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, II,
do Regimento Interno.

Na fase de discussão, foram apresentadas duas emendas, as quais,
aprovadas, foram incorporadas ao Substitutivo nº 1.

Fundamentação
A Lei nº 13.803, de 27/12/2000, consolidou a legislação que trata da

sistemática para distribuição aos Municípios de 1/4 dos 25% do
produto da arrecadação do ICMS a eles devidos, nos termos do inciso
II do § 1º do art. 150 da Constituição do Estado, sem introduzir
alterações substanciais nas normas até então vigentes. Ao ser
regulamentado esse dispositivo constitucional, a norma estadual
recebeu a alcunha de “Lei Robin Hood”, porque retirava recursos dos
Municípios ricos e os transferia para Municípios pobres. A base
normativa da matéria reside na Constituição da República, nos
seguintes termos:

“Art. 158 - Pertencem aos Municípios:
(...)
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto

do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
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sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, realizadas em seus territórios;

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no
caso dos Territórios, lei federal.”

Antes de abordamos a lei estadual que disciplina a matéria, é
oportuna uma observação preliminar sobre o tratamento constitucional
conferido ao tema. Os percentuais estabelecidos pela Constituição da
República representam bem o quadro da nossa federação sob dois
aspectos: revelam, por um lado, a centralização fiscal, na medida em
que os Estados permanecem com 3/4, e os Municípios, com 1/4 da
receita do ICMS; por outro, a ausência de liberdade dos Estados para
disciplinar a matéria, já que, destes 1/4, o Estado somente define os
critérios para a distribuição entre os Municípios de 25%. Uma reforma
tributária verdadeira deve, certamente, elevar a parcela do ICMS para
os Municípios – pelo menos, 30% –, bem como o percentual a ser
distribuído segundo critérios definidos pelo Estado.

Cumpre-nos, por ora, examinar a mencionada lei estadual que
dispõe sobre a matéria, bem como a proposição original. Entre os
critérios adotados, na lei estadual mencionada, para definir o repasse
a ser efetuado a cada Município, destaca-se o Valor Adicional Fiscal -
VAF -, que leva em consideração o local em que o ICMS foi gerado.
Esse é o critério utilizado para o repasse dos 3/4 dos 25% do produto
da arrecadação do ICMS devidos aos Municípios, nos termos do
inciso I do § 1º do art. 158 da Constituição da República.

Na legislação em vigor, dos 25% a serem distribuídos aos
Municípios de acordo com a lei estadual, quase 1/5 (4,644%) é
destinado ao Município de origem, que já se beneficia do critério de
distribuição dos 75% do ICMS repassado aos Municípios.

A Fundação João Pinheiro é responsável pelos cálculos necessários
para a aplicação da lei e, por conseguinte, pela definição dos valores
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a que cada Município tem direito. O trabalho desempenhado por essa
instituição, que merece loas, pode ser acompanhado, uma vez que
todos os cálculos estão disponíveis em sua página na internet, que
divulga todos os dados referentes à distribuição do ICMS de todos os
Municípios.

O projeto em tela propõe a redistribuição dos 4,644% do ICMS
transferidos aos Municípios, que são rateados entre esses tendo como
referência o VAF do Município. Tal proposta está baseada no
argumento de que esse critério já é devidamente atendido pela
Constituição Federal, que determina que, no mínimo, 75% da parcela
do ICMS pertencente aos Municípios sejam distribuídos tendo como
base, precisamente, o VAF.

Deve-se, preliminarmente, registrar que, de fato, a imensa
desigualdade que marca o Brasil e, em especial, Minas Gerais, deixou
marcas indeléveis em nossa história. Contudo, o quadro atual do
federalismo fiscal, em que os Municípios detêm a menor parcela dos
recursos tributários, indica que a solução para o problema da
desigualdade passa não pela redistribuição dos recursos
constitucionalmente vinculados aos Municípios, mas pela redefinição
do pacto federativo. A elevação de 1% do Fundo de Participação dos
Municípios, conforme consta na reforma tributária, é uma conquista
importante, mas passa longe de constituir uma solução.

O problema se agrava pelo fato de que, em virtude da proximidade
com a população, as Prefeituras são levadas a assumir atribuições
dos demais entes federativos, por distintos mecanismos: de
combustível e manutenção das viaturas da polícia militar, passando
pelo pagamento de luz e água das sedes de órgãos e entidades
federais e estaduais, até a cessão de servidores. A população
demanda os serviços e, notadamente para os Municípios menores, os
demais entes federativos condicionam, de forma expressa ou
implícita, sua atuação ao apoio financeiro das Prefeituras.

Estudos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal revelam
que “as despesas realizadas pelos Municípios com as atividades de
competência da União e dos Estados chegam a pelo menos 4,43%
das suas receitas, o que equivaleria, no ano de 1998, a um gasto de
pelo menos R$3,1 bilhões, chegando a pelo menos R$3,8 bilhões em
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2000, atingindo R$4,2 bilhões em 2001 e alcançando R$5,0 bilhões
em 2002.” (Bremaeker. “Despesas dos Municípios com competências
da União e dos Estados em 2004”. Disponível em: www.ibam.org.br).
O que nos surpreende é o fato de que, segundo esse estudo, são os
Municípios mais pobres que, percentualmente, mais arcam com
despesas de atribuições dos demais entes federativos. Segundo o
referido estudo, “a participação relativa dos gastos com serviços da
União e dos Estados sobre a receita total são maiores nas regiões
mais ‘abandonadas’, ou seja, onde há necessidade de uma atuação
mais intensa por parte dos Municípios para garantir o fornecimento
dos serviços à população”. São igualmente os Municípios menores
que proporcionalmente mais arcam com as despesas de atribuições
dos demais entes federativos: enquanto os Municípios com menos de
10 mil habitantes arcam com até 10% de seus orçamentos com essas
atribuições, os Municípios com mais de 500 mil habitantes arcam com
menos de 4% de seu orçamento com despesas dessa natureza.

Verifica-se, assim, a introdução da lógica do mercado na prestação
de serviços públicos essenciais, pois, para ter os serviços públicos, as
municipalidades devem pagar de distintas formas, como as
mencionadas acima, em detrimento de terem um pouco mais de
recursos para as suas atribuições precípuas, como educação e saúde.

Tais considerações têm o propósito de demonstrar que, embora seja
justa a adoção de critérios que representem melhor distribuição do
ICMS transferido aos Municípios, deve-se tomar a devida cautela para
que não se pretenda, mais uma vez, transferir para a esfera municipal
a responsabilidade pela redução das desigualdades fiscais existentes
em nosso Estado. Compete ao Estado federado e à União a redução
das desigualdades existentes em Minas Gerais, pois mesmo os
Municípios que dispõem de um maior volume de recursos têm sérios
problemas a resolver. As grandes cidades concentram riqueza, mas
concentram, igualmente, imensos problemas sociais, decorrentes do
desenvolvimento urbano ocorrido no Brasil, na segunda metade do
século XX.

Feitas essas considerações, esta Comissão apresenta duas
sugestões, na expectativa de que sejam discutidas e aperfeiçoadas
pelas demais Comissões e em Plenário.
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A primeira refere-se à necessidade de criação de um mecanismo de
compensação para os Municípios que vierem a sofrer perdas com a
redistribuição do ICMS. A referência que nos inspira é o mecanismo
constante na Lei Complementar nº 87, de 1996, a chamada Lei
Kandir. Esse diploma legal desonerou da cobrança do ICMS os
produtos a serem exportados, causando significativa perda de receita
para Estados e Municípios. Para compensar essa perda, o art. 31 da
referida lei previa um mecanismo de compensação, mediante o
repasse de recursos da União para os demais entes federativos. A Lei
Kandir ainda é objeto de inúmeras críticas, notadamente por parte dos
Estados, razão pela qual é mera fonte de inspiração para o
entendimento de que a redistribuição de recursos do ICMS, conforme
previsto no projeto em exame, deve ser adotada, tão-somente, se
acompanhada por um mecanismo que venha a compensar a redução
dos recursos daqueles Municípios que tiverem perda com a aprovação
da referida lei. Poder-se-ia instituir um fundo com recursos
provenientes do Orçamento do Estado para a realização dessa
compensação. Não há, todavia, como prever esse mecanismo no
projeto em exame, pois ele representa despesas orçamentárias para o
Estado de Minas Gerais, matéria que depende da iniciativa do Chefe
do Poder Executivo.

A segunda sugestão é a adoção de um critério que redistribua o
ICMS destinado aos Municípios. Pelas razões já apresentadas neste
parecer, há que buscar mecanismos que redistribuam, mas causem
menos perdas para os Municípios que terão reduzidas suas
transferências desse imposto. A proposta original representa a
redução de percentuais significativos para alguns Municípios, como
Pedra Dourada (42,74%) e Vargem Bonita (42,74%). Sugerimos que
50% dos recursos repassados com base no VAF sejam transferidos
segundo o critério de população, o que representa medida
redistributiva. A redução máxima chega ao percentual de 2,64%
(Arapoã), embora haja Municípios, como Ribeirão das Neves, que têm
o ganho de 12% nessa receita.

Trata-se de sugestões que, submetidas à avaliação das demais
Comissões e do Plenário, podem enriquecer o debate e aperfeiçoar a
proposição. Estamos convencidos da justiça de se redistribuir melhor



1287

o ICMS destinado aos Municípios, mas esta é uma medida paliativa,
pois a solução reside, efetivamente, na recomposição do pacto
federativo, de forma que os recursos estejam distribuídos de acordo
com a responsabilidade de cada nível do governo. Se assim for, os
Municípios verão suas receitas ampliadas de forma significativa,
podendo atender às inúmeras demandas da população.

Foram apresentadas duas emendas na fase de discussão nesta
Comissão. Uma propôs elevar o critério área geográfica para 1,5%,
retirando-os do critério população. A outra propôs elevar o critério
Municípios mineradores para 0,55%, retirando-os do critério VAF.
Ambas foram aprovadas e incorporadas ao Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em vista das razões apresentadas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 637/2007 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos Municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Anexo I da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000,

passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.
Art. 2º - A eficácia desta lei fica condicionada à criação, pelo Poder

Executivo, de mecanismo de compensação para o Município que:
I - sofra redução do repasse de ICMS em virtude da alteração

efetuada pelo art. 1º; ou
II - gaste mais de 5% (cinco por cento) de sua receita orçamentária

com funções de competência do Estado e da União, realizadas por
meio de convênios.

Parágrafo único - A compensação prevista no inciso I do “caput”
deste artigo ocorrerá pelo prazo mínimo de cinco anos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº ...., .......de.....................de.........de
2007.
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  * -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº
13.803, de 27 de dezembro de 2000) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.6.2007.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Weliton Prado, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Wander

Borges.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 722/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em exame
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Itaguara 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 do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciá-la no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 722/2007 visa conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a reversão ao
Município de Itaguara de terreno urbano com área de 360m², situado
naquele ente federativo.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1992 por
força de doação da administração municipal, para que nele fosse
instalada a moradia do Promotor de Justiça, tendo em vista a
reinstalação da Comarca local. Foi dada ao imóvel a finalidade
estabelecida, mas, desde outubro de 2002, ele encontra-se ocioso.

Como não há cláusula de reversão do imóvel no instrumento público
de doação, a correta modalidade de seu retorno ao patrimônio
municipal é doação e não reversão, como consta no projeto original.
Em decorrência disso, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, que inclui ainda a finalidade a ser dada
ao bem, isto é, sua utilização para o funcionamento de Secretarias
Municipais, e seu retorno ao patrimônio do Estado se, decorrido certo



1289

prazo, não lhe tiver sido dada essa finalidade.
Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende

aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

722/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 522/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Novo Cruzeiro os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e agora retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 522/2007, na forma aprovada no 1º turno, visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Novo Cruzeiro
terreno urbano edificado, com área de 880m², incorporado ao
patrimônio do Estado por força de doação daquele ente federativo.

O imóvel destina-se a edificação de unidade escolar da rede
municipal e está sujeito a reversão ao patrimônio do Estado, se, findo
o prazo de três anos contados da data da lavratura pública de doação,
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não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.
A referida autorização é exigida pelo art. 18 da Constituição do

Estado e pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas gerais para licitação e contratos da administração pública, no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, 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 dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela, tal como aprovada no
1º turno, atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para
o erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

522/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia,  Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Júlio - Elisa Costa - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Sebastião
Helvécio.

PROJETO DE LEI Nº 522/2007
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Novo Cruzeiro o
imóvel que especifica.

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

Novo Cruzeiro o imóvel constituído por terreno edificado, com área de
880m² (oitocentos e oitenta metros quadrados), situado na Rua
Getúlio Vargas, nesse Município, e registrado, sob o nº 1.570, a fls.
190 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Novo Cruzeiro.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se a
edificação de unidade escolar da rede municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de três anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no parágrafo único do art. 1º.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 931/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar
o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Conselheiro
Lafaiete o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada e,
agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 931/2007 tem como finalidade 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, Bairro Angélica, nesse Município,
incorporado ao patrimônio do Estado em 1964 por doação desse ente
federativo, com a condição de reversão se, no prazo de três anos, não
fosse construído no local um prédio para a cadeia pública.

Em razão 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 prévia autorização legislativa para a transferência de domínio de
bem público decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição
do Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no
§ 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
931/2007 no 2º turno.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 932/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel
que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e,
agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 932/2007 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Mar de Espanha de imóvel com
3.000m², situado na Rua Laudelino Barbosa, nº 305, nesse Município,
onde funciona um posto de saúde.

Ressalte-se que, atendendo ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa, a proposição preceitua, no parágrafo único
de seu art. 1º, que o imóvel destina-se à ampliação e reforma da
unidade de saúde; e, no art. 2º, seu retorno ao patrimônio do Estado,
caso isso não ocorra nos próximos cinco anos.

A prévia autorização legislativa para a transferência de domínio de
bem público decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição
do Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no
§ 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

932/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.288/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
O Projeto de Resolução nº 1.288/2007, da Mesa Diretora, modifica a

estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

Aprovada em 1º turno, a matéria vem à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 79, VIII, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos quando do exame da matéria no 1º

turno, a proposição decorre, primordialmente, do esforço do Poder
Legislativo mineiro em aprimorar a sua composição organizacional
com vistas a imprimir maior eficácia no cumprimento de suas
atribuições institucionais e, dessa forma, manter-se entre as mais
avançadas e transparentes do País. Nessa linha, apresentamos a
Emenda nº 1, para que seja incluído no projeto o anexo no qual fica
delineada a abrangência das atribuições dos órgãos integrantes do
terceiro grau da estrutura administrativa da Assembléia.

Em relação à autorização para que seja efetuado o pagamento das
diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV efetuada por
ocasião da implantação do Plano Real, há uma adequação que
julgamos oportuna. Ocorre que, após um exame mais detido acerca
do assunto, concluímos que o texto da proposição em comento deve
se reportar a alguns dispositivos constantes da Resolução nº 5.216,
de 12/8/2004, e ainda estabelecer, como prazo final para que sejam
celebrados os acordos extrajudiciais e as transações judiciais, o dia
31/7/2008.

Quanto às demais matérias, entendemos que são uma decorrência
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da constante necessidade de adaptação das instituições públicas,
bem como da busca de aprimoramento do desempenho de suas
atividades, por meio do estímulo dos servidores integrantes de seus
quadros. Em razão desse esforço contínuo, a matéria tratada nesta
proposição deve ser aprovada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do

Projeto de Resolução nº 1.288/2007, com as Emendas nºs 1 a 3, a
seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001,

passa a vigorar na forma do Anexo desta resolução.
(...)

Anexo
(a que se refere o art. ... da Resolução nº , de de de 2007)

“Anexo
(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de

maio de 2001)
Diretoria de Processo Legislativo - DPL -: gerir as ações estratégicas

de suporte temático e processual à Mesa, ao Plenário e às Comissões
e acompanhar e sistematizar os resultados de projetos e programas
de interlocução com a sociedade, de modo a contribuir para que a
Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão
institucional.

Diretoria de Finanças e Informática - DFI -: gerir, no nível
estratégico, as ações nas áreas de finanças e de sistemas de
informações, de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa
desempenhe adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Comunicação Institucional - DCI -: gerir as ações
estratégicas de comunicação institucional, voltadas para a divulgação
das atividades do Poder Legislativo, a formação da opinião pública, a
construção e o monitoramento da imagem institucional e para o
estabelecimento de canais permanentes de interlocução com os
diversos públicos da instituição, por meio de técnicas de jornalismo,
relações públicas e marketing institucional, a partir da visão
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estratégica e da atuação planejada de comunicação integrada,
sistemática e contínua, de modo a contribuir para que a Assembléia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Rádio e Televisão - DTV -: gerir, no nível estratégico, o
sistema integrado de transmissão dos sinais da TV Assembléia em
todo o território do Estado de Minas Gerais e as ações necessárias à
divulgação, por meio da produção e veiculação na TV Assembléia e
em meio radiofônico, das informações relacionadas com a cobertura
das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho
parlamentar.

Diretoria de Recursos Humanos - DRH -: gerir, no nível estratégico,
as ações de recursos humanos e de assistência à saúde do servidor
de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Infra-Estrutura - DIF -: gerir as ações estratégicas de
suprimento, apoio logístico, suporte às atividades institucionais e
controle patrimonial, segurança e vigilância, de modo a contribuir para
que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente sua
missão institucional.

Procuradoria-Geral - PGA -: prestar consultoria jurídica à
Assembléia Legislativa, representá-la judicial e extrajudicialmente e
supervisionar os serviços de proteção, defesa e orientação do
consumidor, de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa
desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.

Emenda nº 2
Dê-se ao “caput” do art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a efetuar, nos

termos dos arts. 1º e 10 a 13 da Resolução nº 5.216, de 12 de agosto
de 2004, o pagamento do débito oriundo da conversão de
vencimentos, proventos e da complementação de pensão em Unidade
Real de Valor - URV -, correspondente ao percentual de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento) sobre esses estipêndios percebidos
mensalmente pelo interessado no período de competência,
compreendido entre 1º de abril de 1994 e 30 de junho de 1997.”.

Emenda nº 3
Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - A transação judicial e o acordo extrajudicial a que se
referem esta resolução e a Resolução nº 5.216, de 2004, poderão ser
firmados até 31 de julho de 2008.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de junho de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr..
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 29/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 29/2007, de autoria do Governador do Estado,

que dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito Popular -
CREDPOP -, foi aprovado no 2° turno na forma do ven cido no 1°
turno, com as Emendas nºs 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 29/2007
Dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito Popular - Credpop - e

sobre repasse de recursos a beneficiários do Programa Poupança
Jovem.

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 o  acesso rápido e
eficaz do microempreendedor, individual ou associado, estabelecido
no Estado a financiamento produtivo orientado e assessoramento
técnico, por meio de Instituição de Microfinanças - IMF -, e fortalecer
as IMFs para desempenharem com eficiência sua atribuição, com
vistas à criação e à expansão de atividades econômicas geradoras de
emprego e renda.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - microempreendedor a pessoa física ou jurídica que desenvolva
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atividade produtiva de pequeno porte, na qual se conjuguem o
trabalho no empreendimento e sua gestão, e que seja cadastrado pela
IMF no local onde é executada a atividade econômica;

II - financiamento produtivo orientado o crédito concedido ao
microempreendedor com acompanhamento do empreendimento, no
local onde é executado, e orientação sobre o planejamento, o
aproveitamento e a sustentabilidade do negócio e sobre as
necessidades de crédito e sua melhor aplicação, mediante
relacionamento direto com o beneficiário.

Art. 3º - Estão autorizadas a operar com o Credpop as seguintes
IMFs, desde que desenvolvam atividades de crédito destinadas ao
microempreendedor:

I - as Organizações da  Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscips -, de que tratam a Lei Federal n° 9.790, de 23 de março de
1999, e a Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003,  que tenham
como objeto social exclusivo 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 preparo e estrutura operacional
adequados para o repasse de recursos ao microempreendedor.

Art. 4° - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerai s S. A. -
BDMG - será o executor do Credpop.

Parágrafo único - O BDMG dará publicidade à execução física e
financeira do Credpop semestralmente, no órgão oficial de imprensa
do Estado e por meio eletrônico.

Art. 5° - São recursos do Credpop:
I - recursos próprios do BDMG, provenientes da transferência, 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 deduzida
a comissão do agente financeiro do Fundo;
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II - retornos do principal e encargos dos financiamentos com
recursos do Credpop;

III - recursos provenientes de doação, contribuição ou legado de
entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, destinados
ao Credpop;

IV - recursos de outras origens.
Art. 6° - Os recursos do Credpop serão aplicados so b a forma de

financiamentos reembolsáveis às IMFs relacionadas no art. 3°,
cabendo às referidas entidades repassar esses recursos sob a forma
de financiamento produtivo orientado, a seu risco, aos beneficiários
finais do programa.

Parágrafo único - Compete à IMF a decisão relativa à concessão de
financiamento a beneficiário final do Credpop, em consonância com as
diretrizes do BDMG.

Art. 7° - São beneficiárias finais dos recursos do Credpop,
observado o disposto no art. 6°:

I - a microunidade ou a pequena unidade econômica produtiva, de
empreendedor individual ou associado, brasileiro ou estrangeiro, com
residência permanente no País;

II - a associação de trabalhadores;
III - a cooperativa de trabalhadores.
Art. 8° - São requisitos a serem cumpridos pela IMF  para obtenção

de financiamento:
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 definidas pelo BDMG;

IV - a capacitação do corpo operacional, conforme normas definidas
pelo BDMG;

V - a apresentação de certidão negativa de débito, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda;

VI - a apresentação de certidão negativa de débito expedida pelo
sistema de seguridade social;
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VII - a comprovação do atendimento de exigências da legislação
ambiental no que couber.

§ 1º - A concessão do financiamento à IMF depende de conclusão
favorável do BDMG, após análise dos aspectos econômicos,
financeiros, jurídicos e cadastrais da instituição.

§ 2º - O BDMG poderá estabelecer outros requisitos, normas e
procedimentos para a aprovação de financiamento a IMF.

Art. 9° - 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 das instituições
autorizadas a operar com o Credpop;

III - os requisitos para enquadramento da IMF no Credpop;
IV - as funções e as obrigações da IMF no âmbito do Credpop;
V - os parâmetros para a definição dos montantes de financiamento

para as IMFs e dos respectivos encargos financeiros;
VI - a eventual contrapartida a ser exigida da IMF;
VII - os requisitos e as condições para aprovação e contratação do

financiamento e para a liberação dos recursos para a IMF;
VIII - o prazo total do financiamento, que não poderá exceder a

oitenta e quatro meses, incluído o período de carência;
IX - as garantias a serem exigidas;
X - os requisitos e os procedimentos a serem adotados pela IMF

para a concessão de financiamento ao microempreendedor;
XI - as modalidades de financiamento com recursos do Credpop a

serem adotadas pela IMF, inclusive parâmetros para a fixação de
prazos e encargos.

Art. 10 - Compete ao BDMG fiscalizar e acompanhar as atividades
das IMFs, cabendo-lhe impor sanções nos casos de inadimplemento
financeiro e de irregularidades praticadas por essas instituições
durante a vigência do contrato de financiamento, observadas as
normas aplicáveis do BDMG, sem prejuízo de responsabilidade civil,
penal ou administrativa cabível.

Art. 11 - O BDMG encaminhará às Secretarias de Estado de
Planejamento e Gestão, de Fazenda e de Desenvolvimento
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Econômico relatórios anuais de desempenho do Credpop.
Art. 12 - O BDMG dará publicidade das normas operacionais e

complementares relativas ao Credpop no prazo de noventa dias
contados da publicação desta lei.

Art. 13 - O BDMG poderá estabelecer regras específicas de
transição para as operações contratadas ou aprovadas nos termos da
Lei nº 12.647, de 1997, modificada pela Lei nº 13.739, de 2000.

Art. 14 - Ficam revogadas as Leis n°s 12.647, de 21  de outubro de
1997, e 13.739, de 22 de novembro de 2000.

Art. 15 - 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, em cada exercício
financeiro, os limites 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 os critérios de regionalização, as
condições específicas e os valores definidos em decreto.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 305/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 305/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica
com a Empresa São Gonçalo Ltda., 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° 305/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer a permuta dos imóveis que

especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com

área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), e benfeitorias
nele existentes, constituído pelos lotes 30 e 31 da quadra 39,
localizado na Avenida Tito Fulgêncio, n° 142, no Ba irro Industrial, no
Município de Contagem, registrado sob o n° 23.288, a fls. 1 do Livro n°
2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem, por
imóvel de propriedade da Empresa São Gonçalo Ltda., com área de
7.920m² (sete mil novecentos e vinte metros quadrados), constituído
pelo lote 1-A da quadra 32, situado na Rua Vinte e Seis, n° 12, no
Bairro Tropical, no Município de Contagem, registrado sob o n°
76.814, no Livro n° 2, no Cartório de Registro de I móveis da Comarca
de Contagem.

Parágrafo único - O imóvel recebido em permuta pelo Poder
Executivo destina-se a abrigar as instalações do Centro de
Suprimento e Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais.

Art. 2° - Os valores dos imóveis objeto da permuta de que trata esta
lei, conforme laudo de avaliação da Diretoria Central de Patrimônio
Imobiliário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, são:

I - R$1.557.825,22 (um milhão quinhentos e cinqüenta e sete mil
oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), o do imóvel
pertencente à Empresa São Gonçalo Ltda.;

II - R$978.688,65 (novecentos e setenta e oito mil seiscentos e
oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), o do imóvel
pertencente ao Estado.

Parágrafo único - 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 na fonte 53 dos exercícios de 2004
e 2005.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 320/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 320/2007, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Ritápolis o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 320/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ritápolis o imóvel

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

Ritápolis imóvel com área de 411,25m² (quatrocentos e onze vírgula
vinte e cinco metros quadrados), situado na Rua João XXIII, esquina
com a Rua Pio XII, naquele Município, registrado sob o nº 9.708, a fls.
30 do Livro 2-BC, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 380/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 380/2007, de autoria do Deputad o Paulo Cesar,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho
Campos os imóveis que especifica, foi aprovado nos turnos
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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° 380/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho

Campos 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

Martinho Campos os seguintes imóveis, situados nesse Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pitangui:

I - terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
registrado sob o n° 22.290, a fls. 257 do Livro 3-I -1;

II - terreno urbano com área de 4.000m² (quatro mil metros
quadrados), registrado sob o n° 7.338, a fls. 40 do  Livro 2-Q.

§ 1° - O imóvel de que trata o inciso I destina-se ao funcionamento
da Escola Municipal Deputado Emílio Vasconcelos Costa.

§ 2° - O imóvel de que trata o inciso II destina-se  ao funcionamento
da Escola Municipal Coronel Pedro Lino.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 456/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 456/2007, de autoria da Deputad a Ana Maria

Resende, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel
que especifica ao Município de Rio Pardo de Minas, foi aprovado no
2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 456/2007
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. 1° - 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, no Bairro São
Domingos, naquele Município, registrado sob o n° 1. 094, a fls. 194 do
Livro 2-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Pardo de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 604/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 604/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

declara de utilidade pública o Conselho Penal Comunitário de
Itapagipe - Copeco -, com sede no Município de Itapagipe, 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° 604/2007
Declara de utilidade pública o Conselho  Penal  Comunitário de

Itapagipe - Copeco -, com sede no Município de Itapagipe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Penal



1305

Comunitário de Itapagipe - Copeco -, com sede no Município de
Itapagipe.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 736/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 736/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas,
com sede no Município de Caetanópolis, 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° 736/2007
Declara de utilidade pública o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas,

com sede no Município de Caetanópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hos pital Dr. Pacífico

Mascarenhas, com sede no Município de Caetanópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 746/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 746/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Ouro
Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 746/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.025/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.025/2007, de autoria do Deput ado Gil Pereira,
que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar ao
Município de Jaíba o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.025/2007
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. 1° - Fica a Fundação Rural Mineira - Ruralmina s - autorizada a

alienar ao Município de Jaíba imóvel com área de 52,0727ha
(cinqüenta e dois vírgula zero setecentos e vinte e sete hectares),
constituído pelos lotes 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 de Minas Gerais -
DER-MG - ao Distrito de Mocambinho, entre a estrada da área “F” do
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Projeto Jaíba - Etapa I e as instalações da Centraljai, inserido na área
do Projeto Jaíba, no Município de Jaíba, registrado sob o n° 3.358, a
fls. 215 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Manga.

Parágrafo único - A alienação de que trata o “caput” será precedida
de avaliação oficial, conforme dispõem o art. 18 da Constituição do
Estado e o inciso I do art. 17 da Lei Federal n° 8. 666, de 21 de junho
de 1993, a cargo de comissão a ser designada pelo Presidente da
Ruralminas.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se  à instalação do
Distrito Industrial do Projeto Jaíba - Etapa I e seu valor será pago em
até cinqüenta meses pelo Município de Jaíba.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.288/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.288/2007, da Mesa da As sembléia, que
modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as
Emendas n°s 1 a 3.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.288/2007
Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia

Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O inciso III do “caput” do art. 1° da Res olução n° 5.198, de

21 de maio de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - (...)
III - no terceiro grau, a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria
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de Finanças e Informática, a Diretoria de Comunicação Institucional, a
Diretoria de Rádio e Televisão, a Diretoria de Recursos Humanos, a
Diretoria de Infra-Estrutura e a Procuradoria-Geral;”.

Art. 2° - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, p assa a vigorar
na forma do Anexo desta resolução.

Art. 3° - Fica criado o Comitê  de  Assessoramento Estratégico -
CAE -, vinculado à Diretoria-Geral, com a finalidade de assessorar a
Mesa da Assembléia Legislativa, por intermédio da Diretoria-Geral e
da Secretaria-Geral da Mesa, no planejamento das estratégias e das
ações necessárias à implementação das políticas institucionais.

Parágrafo único - O Comitê de que trata o “caput” deste artigo será
disciplinado em regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

Art. 4° - Os cargos de provimento em comissão de re crutamento
amplo da Secretaria da Assembléia Legislativa aos quais é atribuído
valor unitário de pontos são os seguintes:

I - os previstos no Anexo I da Resolução n° 5.100, de 29 de junho de
1991, com as alterações promovidas pelas Resoluções n° 5.179, de
23 de dezembro de 1997, e n° 5.203, de 19 de março de 2002,
observada a pontuação e o quantitativo de cargos previstos no art. 8°
da Resolução n° 5.203, de 2002;

II - os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa,
das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de
Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não
exceda a 20% (vinte por cento) da totalidade daqueles previstos no
inciso I do “caput” deste artigo.

Art. 5° - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a efetuar, nos
termos dos arts. 1° e 10 a 13 da Resolução n° 5.216 , de 12 de agosto
de 2004, o pagamento do débito oriundo da conversão de
vencimentos, proventos e da complementação de pensão em Unidade
Real de Valor - URV -, correspondente ao percentual de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento) sobre esses estipêndios percebidos
mensalmente pelo interessado no período de competência,
compreendido entre 1º de abril de 1994 e 30 de junho de 1997.

§ 1° - O pagamento do débito de que trata o “caput”  deste artigo
será disciplinado em regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 2° - Será aplicado o índice correspondente a 0,25 % a.m. (zero
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vírgula vinte e cinco por cento ao mês) ao saldo devedor apurado nos
termos do “caput” deste artigo a partir do mês de competência em que
se fez devida cada parcela até a liquidação da totalidade desse débito.

§ 3° - É vedada a aplicação de outro índice de corr eção monetária
ou de juros de mora.

§ 4° - A Assembléia Legislativa incluirá em sua pro posta
orçamentária para os exercícios de 2008 e seguintes a previsão dos
créditos necessários ao pagamento de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 6° - O parágrafo único do art. 3° da Resolução  n° 5.216, de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)
Parágrafo único - A partir do mês subseqüente ao da publicação

desta resolução e até o mês de liquidação da totalidade do débito de
que trata o “caput” deste artigo, aplicar-se-á ao saldo devedor apurado
na forma desta resolução o índice correspondente a 0,25% a.m. (zero
vírgula vinte e cinco por cento ao mês).”.

Art. 7° - A transação judicial e o acordo extrajudi cial a que se
referem esta resolução e a Resolução n° 5.216, de 2 004, poderão ser
firmados até 31 de julho de 2008.

Art. 8° - Fica revogado o art. 8° da Resolução n° 5 .134, de 10 de
setembro de 1993.

Art. 9° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 2° da Resolução nº , de de de 2007)
“Anexo

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução n° 5.198, de 21 de
maio de 2001)

Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas
de suporte temático e processual à Mesa, ao Plenário e às Comissões
e acompanhar e sistematizar os resultados de projetos e programas
de interlocução com a sociedade, de modo a contribuir para que a
Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão
institucional.

Diretoria de Finanças e Informática - DFI: gerir, no nível estratégico,
as ações nas áreas de finanças e de sistemas de informações, de
modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
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adequadamente sua missão institucional.
Diretoria de Comunicação Institucional - DCI: gerir as ações

estratégicas de comunicação institucional, voltadas para a divulgação
das atividades do Poder Legislativo, a formação da opinião pública, a
construção e o monitoramento da imagem institucional e para o
estabelecimento de canais permanentes de interlocução com os
diversos públicos da instituição, por meio de técnicas de jornalismo,
relações públicas e marketing institucional, a partir da visão
estratégica e da atuação planejada de comunicação integrada,
sistemática e contínua, de modo a contribuir para que a Assembléia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Rádio e Televisão - DTV: gerir, no nível estratégico, o
sistema integrado de transmissão dos sinais da TV Assembléia em
todo o território do Estado de Minas Gerais e as ações necessárias à
divulgação, por meio da produção e veiculação na TV Assembléia e
em meio radiofônico, das informações relacionadas com a cobertura
das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho
parlamentar.

Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico,
as ações de recursos humanos e de assistência à saúde do servidor
de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Infra-Estrutura - DIF: gerir as ações estratégicas de
suprimento, apoio logístico, suporte às atividades institucionais e
controle patrimonial, segurança e vigilância, de modo a contribuir para
que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente sua
missão institucional.

Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembléia
Legislativa, representá-la judicial e extrajudicialmente e supervisionar
os serviços de proteção, defesa e orientação do consumidor, de modo
a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.”.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.070/2007
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EMENDA Nº 1
Acrescente-se o § 3º ao art. 40:
“Art. 40 - (...)
...........
§ 3º - A distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação

do ICMS pertencente aos Municípios far-se-á no exercício de 2008
conforme dispuser a legislação pertinente em vigor na data de
publicação desta lei.”

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é resguardar no exercício de

2008, as regras já estabelecidas pela Lei nº 13.803, de 27/12/2000,
para distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do
ICMS pertencente aos Municípios, uma vez que os estudos para
promoção de alteração nos critérios de distribuição devem ser
efetuados pelos órgãos competentes do Estado, para promover
verdadeiramente a diminuição das desigualdades, evitando-se assim
o casuísmo em ano eleitoral.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para a

execução e operacionalização de programas voltados à preservação
do meio ambiente.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir na Lei

Orçamentária dotações que visem à execução de programas voltados
para a conscientização da população em relação à preservação do
meio ambiente, considerando que o PV é um partido que tem como
compromisso básico tal preservação.

A educação ambiental facilita e combina atividades que levam a
parar para pensar, questionar, fazer auto-crítica, estudar e agir,
possibilitando a participação nos problemas ambientais.

A preservação do meio ambiente deixou de ser apenas uma
bandeira de um pequeno grupo de ambientalistas e passou a ser uma
preocupação global. Esta preocupação mundial deve-se à valorização
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da qualidade de vida e à percepção de que a sobrevivência do homem
depende diretamente da preservação dos recursos naturais.

Os efeitos globais que sentimos são conseqüências diretas da
degradação ambiental, como: racionamento de energia, escassez de
recursos hídricos, aquecimento global, chuvas ácidas e desertificação,
entre tantos outros.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Destinar-se-á ao atendimento das propostas aprovadas nas

audiências públicas regionais recurso público equivalente a 1% (um
por cento) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado de
Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Wander Borges
Justificação: Esta proposta visa a garantir, na Lei Orçamentária,

recursos públicos destinados ao atendimento das demandas
consideradas prioritárias pela sociedade nas audiências públicas
regionais. A emenda apresentada adequará o projeto de lei em
análise ao ordenamento vigente, conforme previsão contida no art.
155, § 5º, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde convier:
“Art.... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2008 deverá conter

os recursos necessários para programas direcionados à Política
Estadual de Amparo ao Idoso.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a inserção de

recursos na Lei Orçamentária - exercício de 2008 -, para
implementação de programas direcionados exclusivamente à pessoa
idosa.

EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde convier:
“Art.... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2008 deverá conter

os recursos necessários para instalação de “campi” regionais de
ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Estado de Minas
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Gerais - UEMG - em Municípios do Estado.”.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a instalação de

vários “campi” da UEMG em Municípios mineiros, priorizando-se o
ensino superior no Estado.

EMENDA Nº 6
Dê-se ao “caput” do art. 21 a seguinte redação:
“Art. 21 - As empresas estatais dependentes não poderão programar

despesas de investimentos com recursos diretamente arrecadados,
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade integral
do Tesouro Estadual.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Os recursos diretamente arrecadados pelas empresas

estatais dependentes serão destinados para investimentos e
manutenção da infra-estrutura pré-existente, sendo essa infra-
estrutura contrapartida para celebração de convênios e contratos com
órgãos públicos e iniciativa privada, no cumprimento de suas
atividades institucionais. A substituição da expressão “no todo ou em
parte” na redação original do “caput” do art. 21, pelo termo “integral”,
na redação proposta, permitirá a celebração de tais contratos e
convênios, de fundamental importância para as estatais.

Mister se faz ressaltar que semelhante redação se fez presente no
“caput” do art. 10 da Lei nº 14.371, de 26/7/2002, que trouxe as
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do Estado para o
exercício de 2003.

EMENDA Nº 7
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por

cento) da receita corrente ordinária do Estado destinado à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela privativamente
administrados, serão destinados, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) a financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por
instituições estaduais".
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Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Os critérios adotados até hoje pela Fapemig, na

destinação de recursos para o financiamento de projetos de pesquisa,
têm atendido parcialmente às necessidades de pesquisas do Estado,
o que leva esta Fundação a tornar-se uma das grandes financiadoras
de ciência e tecnologia das instituições federais sediadas em Minas
Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como principal
atribuição resolver os problemas e as demandas tecnológicas que
aqui se apresentam. A destinação de, no mínimo, 40% dos recursos
às instituições estaduais de pesquisa, possibilitará o atendimento
dessas demandas, bem como atrairá novas parcerias que trarão
recursos externos, como reforço à ciência e tecnologia no Estado.

É importante ressaltar que as Leis nos 15.699, de 2005, e 16.314, de
2006, que versaram sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2006 e 2007, contemplaram em seus arts. 10 e 39, respectivamente,
essa matéria.

EMENDA Nº 8
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para execução e

operacionalização de programas e projetos de geração de
tecnologias, de conhecimento, de informações e de infra-estrutura que
visem a atender demandas emergenciais e estratégicas de pesquisa e
experimentação do agronegócio no Estado.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente

para a produção agrícola do País. No entanto, o aparecimento de
novas pragas e doenças tem causado enormes prejuízos à agricultura
e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas estão o bicudo do
algodoeiro, que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a
ferrugem do café e outras. Para combater pragas e doenças são
necessárias ações governamentais de caráter emergencial e o
desenvolvimento de tecnologias é uma das principais ações a ser
incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem asiática da
soja e a sigatoka negra, além de outras, se apresentam como
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ameaças à agricultura mineira e nacional. Essas doenças causam
perda na qualidade dos produtos e podem atingir até 40% da
produção.

Com relação às demandas estratégicas, destaca-se entre outras, a
de produção e utilização de biocombustíveis, ambientalmente
desejáveis, porém, ainda carentes de tecnologias totalmente
dominadas e disponíveis.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais
e estratégicas não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos
de editais de apoio financeiro para as diversas instituições de
pesquisa, e estas não podem prescindir de recursos orçamentários
para custeio de projetos, pelo menos para aqueles de caráter
emergencial e estratégico.

Mister se faz ressaltar que as três últimas leis que trataram sobre
Diretrizes Orçamentárias para os anos de 2005, 2006 e 2007 (Art. 56
da Lei nº 15.291, de 2004, art. 42, XXVI da Lei nº 15.699, de 2005, e
art. 40, I da Lei nº 16.314, de 2006) trouxeram essa redação, que
contribuiu para a consolidação de ações em prol do desenvolvimento
tecnológico mineiro.

EMENDA Nº 9
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária discriminará, em categorias de

programação específicas, as dotações destinadas:
I - ao estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil

que atuam na recuperação de dependentes químicos e de crianças e
adolescentes de rua;

II - às atividades instituídas pela Lei nº 15.296, de 5 de agosto de
2004, que dispõe sobre o exame diagnóstico de hemoglobinopatias,
prioritariamente para as crianças recém-nascidas, 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.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir na Lei

Orçamentária dotações que visem a garantir a implementação de
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amparo e assistência às associações civis sem fins lucrativos que
cuidam da recuperação dos dependentes químicos.

Outra diretriz imprescindível que pretendemos estabelecer para a
Lei Orçamentária é a dotação específica para o cumprimento da Lei nº
15.296, de 2004, que dispõe sobre a prioridade de exame diagnóstico
em recém-nascidos, na rede hospitalar pública, para a detecção da
anemia falciforme. O diagnóstico precoce pode reduzir
consideravelmente a mortalidade infantil.

EMENDA Nº 10
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental e a

Lei Orçamentária Anual conterão programas que contemplem políticas
de promoção da igualdade racial, com ações voltadas para a gestão
não racista de políticas públicas em todas as áreas, principalmente na
saúde, na assistência social, na segurança pública e na proteção da
criança e do adolescente, em consonância com as diretrizes
estabelecidas nas Conferências Estadual e Nacional de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O Presidente da República convocou, a partir do

decreto de 23/7/2003, a 1ª Conferência Nacional de Promoção de
Igualdade Racial - 1ª Conapir. O objetivo é unir esforços entre o
Estado e a sociedade civil na busca de superação das desigualdades
raciais.

O Governador, visando ampliar esse debate no âmbito do Estado,
convocou, por meio do decreto de 17/3/2005, a 1ª Conferência
Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que foi realizada nos dias
30 e 31/5/2007. Nela traçaram-se diretrizes e propostas para a
promoção da igualdade racial.

Porém, para ser possível a implementação dessas políticas, é mister
que as incluamos no orçamento. É imprescindível que os esforços
para o combate à desigualdade racial saiam do papel e sejam
concretamente efetivados na sociedade.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o
cumprimento de programas voltados ao tratamento e ao atendimento
especializado da pessoa portadora de deficiência mental moderada a
grave e autismo.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo dessa emenda é garantir o acolhimento, a

orientação e a assistência às crianças portadoras de autismo,
deficiência mental e outras deficiências cognitivas, e a seus familiares,
com a criação de entidades assistenciais que realizem o trabalho de
apoio e assistência aos portadores de deficiência mental e autismo,
bem como capacitar profissionais da área de saúde e educação.

O autismo é um transtorno de natureza biológica que afeta
mecanismos de comunicação, socialização e cognição. As crianças
autistas apresentam comportamento compulsivo e ritualista. O
autismo é uma patologia diferente do retardo mental e da lesão
cerebral, por isso seus portadores precisam de um tratamento
diferenciado, especial e contínuo. O tratamento mais moderno e
eficiente é o psicoeducacional. Por meio dele, os autistas conseguem
se comunicar e interagir de maneira mais satisfatória consigo mesmo
e com o próximo.

Ocorre que, em Minas Gerais, há carência de instituições públicas e
particulares especializadas nesse tipo de tratamento. Quando
procuram o poder público, os pais se surpreendem, ao descobrirem
que não existe nenhuma instituição especializada no atendimento a
seus filhos especiais. São aconselhados à procurar o Centro de
Referência de Saúde Mental - Cersam -, entidade ligada à Secretaria
Municipal de Saúde; porém, o próprio Cersam explica que não atende
a esse tipo de patologias. Casos de pessoas com deficiência mental
cognitiva não são aceitos. A maioria dos pacientes que lá se
encontram são oriundos dos antigos manicômios judiciários. São
pacientes que algum dia já tiveram uma vida normal e que têm
possibilidade de se reabilitarem, ainda que parcialmente.

Uma criança já nasce com autismo ou deficiência mental. Ela não o
adquire ao longo da vida. Isso significa que ela nunca teve nem nunca
terá uma vida normal. Precisará sempre de tratamento especial, uma
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vez que não têm nenhuma capacidade cognitiva. Em momentos de
crise, é capaz de se machucar violentamente, podendo até mesmo
chegar ao suicídio. Ele corre risco real de vida e compromete toda a
estrutura familiar. Muitas vezes, o tratamento em casa torna-se
impossível. E não há hospitais nem clínicas públicas que desenvolvem
o tratamento socioeducacional, o mais indicado para o caso. Injeções
e remédios são paliativos e não resolvem o problema. Numa situação
de emergência, percebe-se o despreparo no atendimento ao autista.
Depara-se com total omissão do poder público perante essas crianças
especiais.

As famílias que enfrentam esse tipo de situação são obrigadas à
recorrer às poucas entidades particulares especializadas no
tratamento ao autista e ao deficiente mental moderado a grave. Muitas
nem sequer têm acesso a elas, devido ao custo elevadíssimo das
mensalidades.

Durante a realização da Comissão Especial de Estudo da Pessoa
com Trantorno Mental, Deficiência Mental e Autismo, as próprias
Secretarias de Estado de Educação e Saúde admitiram existir uma
carência neste tipo de atendimento, e que é necessário maior
investimento.

Portanto, diante de toda essa problemática e da patente omissão do
poder público, entendemos ser necessário a criação de uma ação
orçamentária que viabilize a assistência aos portadores de autismo e
deficiência mental, bem como às suas respectivas famílias.

Peço o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 12

Suprima-se o inciso V do art. 32, renumerando-se os subseqüentes.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O art. 32 do projeto de lei em tela trata da restrição à

apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária. Segundo
sua redação, as emendas não poderão anular recursos provenientes
das despesas que enumera.

O inciso V do supracitado artigo dispõe sobre dotações referentes
ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes. Entendemos que
esse inciso abre um leque muito restrito para inclusão orçamentária,
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que deve privilegiar vários programas, e não apenas alguns em
detrimento de outros.

Por isso, entendemos que o inciso V do art. 32 do Projeto de Lei nº
1.070/2007 deve ser urgentemente suprimido.

EMENDA Nº 13
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o

cumprimento do disposto no Decreto nº 32.649, de 13 de março de
1991, que regulamenta a Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, com
redação dada pela Lei nº 10.419, de 16 de janeiro de 1991, que
concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às
pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.

Parágrafo único - A Lei Orçamentária deverá priorizar a previsão de
orçamento para a realização do convênio de que trata o art. 11 do
decreto supracitado.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Há mais de uma década os idosos e os deficientes

físicos, mentais e visuais lutam por seu direito de obter passe livre nos
transportes coletivos intermunicipais, conforme dispõe a Lei nº 9.760,
de 1989.

As exigências para que o poder público tome as devidas
providências no tocante à concretização dessa lei advêm de todos os
setores da sociedade.

O art. 11 do Decreto nº 32.649, de 1991, dispõe que, para o
cumprimento dessa lei, o Estado deverá celebrar convênio com as
empresas de transporte coletivo intermunicipal, estabelecendo
condições para assegurar-lhes a indenização relativa aos custos
decorrentes da concessão de passe livre.

Porém, segundo informações do próprio Poder Executivo, ainda não
foi possível viabilizar a aplicação dessa lei porque não está prevista
fonte orçamentária.

Assim, com o intuito de suprimir esse problema, apresentamos esta
emenda e pedimos o apoio do ilustre relator.

EMENDA Nº 14
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Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada a promover a capacitação de pessoal para identificação de
necessidades, planejamento, avaliação e controle em âmbito regional
e a disseminação de novas tecnologias e boas práticas gerenciais de
apoio técnico aos Municípios em relação aos procedimentos de
atenção básica.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Considerando as responsabilidades do governo

estadual em relação à atenção básica e as carências dos Municípios
na implementação dos programas de atenção básica, faz-se
necessária a capacitação de servidores do Estado, com o objetivo de
incrementar procedimentos e, especialmente, de buscar a
humanização do atendimento.

EMENDA Nº 15
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada a financiar as despesas de hospedagem dos
acompanhantes de pacientes que necessitam de TFD fora do Estado
e dos Municípios habilitados em Gestão Plena de Atenção Básica, nos
termos do que dispõe a Lei n º 13.317, de 1999.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: O Manual de Procedimentos do TFD da Secretaria de

Estado de Saúde, Superintendência Operacional de Saúde que tem
como fundamentação legal a Constituição da República, a Lei
Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, a Constituição Estadual, inciso
XII do art. 190, a Deliberação n º 13, de 12/11/93 - CIBE/MG e a
Portaria SAS/MS N º 55, de 24/2/99, onde prevê uma série de
procedimentos visando atender da forma mais adequada os usuários
do SUS que necessitam de tratamento fora do Município. Estão
excluídos de qualquer tipo de auxílio referente a hospedagem os
acompanhantes, que desembarcam em cidades “estranhas” sem
nenhuma condição de alojamento, daí a necessidade de prover o
orçamento de recursos objetivando financiar as despesas de
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hospedagem dos acompanhantes.
EMENDA Nº 16

Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada a promover a política de prevenção da mortalidade materna
nos termos do que dispõe a Lei nº 15.952, de 2005.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Considerando que compete ao Estado a adoção de

medidas específicas com vista à redução da mortalidade materna, faz-
se necessário o aporte de recursos orçamentários visando a promover
uma política efetiva de prevenção da mortalidade materna .

EMENDA Nº 17
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada a política de prevenção e cessação do tabagismo, do
alcoolismo e da toxicomania, no âmbito dos Programas de Atenção
Básica desenvolvidos nos Municípios mineiros, promovendo a
capacitação e qualificação dos servidores das equipes dos programas
de atenção básica.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Considerando que a melhor política para prevenção e

cessação do tabagismo, do alcoolismo e da toxicomania é a
informação e os esclarecimentos acerca dos grandes malefícios
provocados pelo uso de substâncias que causam dependência física,
é necessária a implantação de política no âmbito dos Programas de
Atenção Básica, do Programa de Saúde da Família - PSF - e do
Saúde em Casa, objetivando a prestação de informações, o
acompanhamento dos usuários de drogas tidas como lícitas (fumo e
álcool) e dos dependentes das drogas ilícitas.

EMENDA Nº 18
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada a promover a política de atenção básica, priorizando a
aplicação dos recursos nos Programas Saúde em Casa e Saúde da
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Família.”.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Como a comunidade recebe assistência primária ou

preventiva insuficiente, a qualidade geral da saúde se deteriora, e os
custos se elevam ainda mais. O resultado é que muitas estratégias,
estruturas organizacionais e práticas médicas estão desalinhadas com
o valor (saúde) no que se refere ao aspecto preventivo. Os resultados
que interessam são os efeitos no paciente por unidade de custo no
nível de condição de saúde. Para competir em resultados é preciso
que estes sejam mensurados e amplamente divulgados.

EMENDA Nº 19
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada a execução de mutirões de saúde no âmbito das unidades
de saúde do Estado, através da Fhemig (art. 4º do Decreto nº 43.676,
de 2003) e entidades privadas conveniadas ao SUS, para realização
de cirurgias de média complexidade (§§ 1º e 2º do art. 3º do Código
de Saúde de Minas Gerais).”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Considerando a grande demanda reprimida nas redes

pública e privada conveniadas ao SUS no Estado de Minas Gerais,
em relação à realização de cirurgias de média complexidade, faz-se
necessário instituir os mutirões de saúde para dar resposta imediata
aos usuários do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais.

EMENDA Nº 20
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada a execução das atividades instituídas pela Lei 12.903/98,
que define medidas para combater o tabagismo no Estado, em
conformidade com os incisos I e II do art. 2º do mesmo diploma legal,
devendo ser veiculadas campanhas publicitárias contra o tabagismo
na mídia em geral e especialmente nos órgãos oficiais de
comunicação do Estado.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
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Doutor Rinaldo
Justificação: Faz-se necessária a implementação de medidas

educativas de combate ao tabagismo pela realização de campanhas
publicitárias que advirtam sobre os malefícios do tabagismo, com a
promoção de campanhas educativas nas escolas estaduais e de
publicidade nos meios de comunicação em geral e especialmente nos
órgãos oficiais de comunicação do Estado - Rádio Inconfidência,
Fundação TV Minas e Imprensa Oficial.

EMENDA Nº 21
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Dê-se ao §§ 1º e 2º do art. 41 a seguinte redação, de acordo com a

Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006:
Art. 41 - (...)
(...)
§ 1º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as

políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
geração de emprego e renda, de garantia da segurança alimentar e
nutricional, de fortalecimento da economia popular solidária, 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 e agricultura urbana,
conforme a Lei nº 15.973 de 12 de janeiro de 2006.

§ 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos, microempreendimentos e
agricultores familiares, 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.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
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Padre João
EMENDA Nº 22

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.

Dê-se ao inciso VII do art. 40 a seguinte redação, de acordo com a
Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006:

“Art. 40 - (...)
(...)
VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável

à microempresa, ao agricultor familiar, à empresa de pequeno porte e
às cooperativas;”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 23
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 8º:
“Art. 8º - (...)
XV- demonstrativo dos recursos a serem aplicados na execução da

política estadual de segurança alimentar e nutricional, conforme o
disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 24
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Dê-se ao “caput” do art. 36 a seguinte redação:
“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 e a execução orçamentária dos projetos
estruturadores previsto no Plano Plurianual de Ação Governamental.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Padre João
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EMENDA Nº 25
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Acrescente-se onde convier:
“Art. - O Plano Plurianual de Ação Governamental de 2008 e a Lei

Orçamentária Anual de 2008 conterão programas que contemplem:
I - a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das

mulheres, com ações voltadas ao acesso à escolarização, inclusão de
mulheres vulnerabilizadas e atendimento materno-infantil, em
consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
estabelecidos pelas Nações Unidas.

II - a promoção da agricultura familiar, da educação e da proteção ao
meio ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável para os
homens, mulheres, e minorias étnicas, como quilombolas e indígenas,
que vivem nas zonas rurais do Estado.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 26
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual de 2007 destinará recursos para

implantação da política estadual de incentivo às microdestilarias de
álcool e beneficiamento de produtos derivados da cana-de-açúcar no
Estado, conforme dispõe a Lei nº 15.456 de 12 de janeiro de 2005.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 27
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual de 2007 destinará recursos para

implantação da Política Estadual de Agricultura Urbana no Estado de
Minas Gerais, de acordo com a Lei nº 15.973 de 12 de janeiro de
2006.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
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Padre João
EMENDA Nº 28

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual de 2008 destinará recursos para

conservação, manutenção, proteção e restauração de edificações
declaradas como patrimônio cultural, histórico e artístico do Estado.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 29
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Serão destinados recursos na Lei Orçamentária para

concessão de bolsas de estudos aos alunos matriculados nas Escolas
Famílias Agrícolas mineiras, de acordo com o Decreto nº 43.978 de 3
de março de 2005, que regulamenta a Lei nº 14.614, de 31 de março
de 2003, que institui o programa de apoio financeiro à Escola Família
Agrícola do Estado.”.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 30
Acrescente-se ao art. 19 o seguinte § 4º :
“Art. 19 - (...)
§ 4º - O trabalho de consultoria ou técnico que se fizer necessário

contratar, por quaisquer órgãos da administração do Estado, somente
poderá ser contratado, se não houver, nos quadros da administração
do Estado, funcionário efetivo capacitado e com competência de
atribuição.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Esta emenda tem por objetivo valorizar o funcionário de

carreira do Estado, que muitas vezes é indevidamente substituído por
outro profissional a um preço superfaturado. Com isso, desvaloriza-se
a capacidade funcional e onera-se o erário público.
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EMENDA Nº 31
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à construção de estação de tratamento de esgoto sanitário
em Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Esta emenda tem por objetivo dotar a Lei Orçamentária

de recurso capaz de permitir que se construa estação de tratamento
de esgoto sanitário em Belo Horizonte, já que todos sabemos que
infelizmente é praxe, em Belo Horizonte, se fazer a transferência da
rede de esgotamento sanitário, jogando-se em rios, ribeirões,
córregos, brejos e vales.

EMENDA Nº 32
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2007 conterá dotações de recursos

destinados à restauração e manutenção das edificações consideradas
patrimônio cultural, histórico e artístico do Estado.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Esta emenda tem por objetivo dotar a Lei Orçamentária

de recurso capaz de permitir que se restaurem e conservem as
edificações das chamadas cidades históricas, patrimônio cultural,
artístico e histórico do Estado. Todos sabemos da necessidade
premente de alocar recursos para esse fim, já que o nosso patrimônio
histórico, principalmente igrejas e casarões, é um acervo muito rico,
que deve ser preservado.

EMENDA Nº 33
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2007 conterá dotações de recursos

destinados à restauração e manutenção das edificações consideradas
patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico, especificamente
do acervo, conjunto arquitetônico da Pampulha.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Esta emenda tem por objetivo dotar a Lei Orçamentária
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de recurso capaz de permitir que se restaurem e conservem as
edificações do conjunto arquitetônico da Pampulha, nosso cartão
postal, incluindo-se além das construções, tudo que está contido
nelas, tais como jardins, praças, calçadas. Esta é uma medida
preventiva, para evitar o que ocorreu com a Igreja São Francisco de
Assis, que quase se perdeu com graves infiltrações, comprometendo
seu patrimônio. Tem, também por objetivo evitar que se gaste mais do
que normalmente é necessário.

EMENDA Nº 34
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária de 2007 conterá dotações de recursos

destinados a restauração alteração e modernização das edificações
do complexo esportivo Mineirão e Mineirinho, na Pampulha.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Esta emenda tem por objetivo dotar a Lei

Orçamentáriade capaz de permitir se restaure, altere e modernize
todo o complexo esportivo do Mineirão e do Mineirinho, visando dar
aquele local condição de suportar grandes eventos, adequando-os de
forma a se tornarem arenas de multiuso, principalmente, visando a
Copa do Mundo, que provavelmente iremos sediar em 2014.

EMENDA Nº 35
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à aquisição de cadeiras de rodas, órteses, próteses,
aparelhos auditivos, para atender a demanda das pessoas com
necessidades especiais.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: O portador de necessidade especial muitas vezes não

consegue adentrar a chamada sociedade inclusiva, até em razão do
estado de carência, de pobreza e total falta de assistência. Esta
emenda objetiva minimizar a situação de uma grande parcela desse
segmento que, sabidamente, não possui condições financeiras para
custear os aparelhos de que tanto necessitam para viver com
dignidade.
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EMENDA Nº 36
Acrescente-se § 1º ao art. 25, alterando o parágrafo único para

parágrafo 2º:
“Art. 25 - (...)
§ 1º - A ordem cronológica dos precatórios de que trata o “caput” do

art. 25 poderá ser alterada nos tribunais, para dar preferência ao
portador de doença grave e incurável e idoso com idade superior a
sessenta e cinco anos.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Todos sabemos a dificuldade para se receber

precatório. Sabemos também que muitos autores de ações contra o
Estado não conseguem receber, ficando esses valores para beneficiar
sucessores, em vista do longo tempo de espera. O que pretendemos
com esta emenda é abreviar o pagamento do precatório para quem,
por razões óbvias, está mais próximos do fim da vida.

EMENDA Nº 37
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à manutenção das casas de abrigos de idosos.”.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: O idoso é hoje, como sempre foi, muito desrespeitado,

discriminado. É verdade que o Brasil ainda não está preparado para
ser um dos países com o maior número de idosos. Estamos
caminhando a passos largos para ser um país com maior número de
idosos. O País não está preparado nem está se preparando, as
mazelas são muitas e, principalmente, até hoje as famílias não se
prepararam. O Estado não pode se omitir; as leis existem, as políticas
públicas que os beneficiam também, mas os recursos são parcos.

EMENDA Nº 38
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à manutenção de creches.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Walter Tosta
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Justificação: Esta emenda tem por objetivo beneficiar as creches
que atendem às mães trabalhadoras, que não têm com quem deixar
seus filhos e necessitam trabalhar para ajudar no sustento da família.
Todos sabemos da dificuldade que existe para se manter uma creche
funcionando. Se não houver colaboração do poder público, ajudando
na manutenção dessas casas, corre-se o risco de se fecharem todas
elas.

EMENDA Nº 39
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos aos Municípios para

assegurar a oferta de transporte escolar para os alunos da rede
pública estadual.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 40
O parágrafo único do art. 47 fica acrescido do seguinte inciso:
“Art. 47 - (...)
Parágrafo único - (...)
... - os recursos provenientes de transferência do Sistema Único de

Assistência Social - Suas.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 41
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

melhoria das condições materiais e para a formação dos profissionais
das escolas para o atendimento de pessoas com deficiência.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 42
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para o atendimento

a adolescentes e jovens egressos de medidas socioeducativas.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 43
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Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para as cooperações

técnica e financeira com os Municípios, para a implementação do
Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência - Sipia.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 44
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para as cooperações

técnica e financeira com os Municípios, para o desenvolvimento do
programa de liberdade assistida e prestação de serviços à
comunidade.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 45
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para o

atendimento a adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 46
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para o apoio

financeiro na ampliação dos Centros de Referência no Atendimento à
Mulher, Criança e Adolescente Vítimas de Violência Sexual nos
Municípios do interior do Estado de Minas Gerais, especialmente os
Municípios de Teófilo Otôni, Itaobim , Araçuaí, Sete Lagoas e
Governador Valadares.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 47
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a manutenção

e a expansão regionalizada do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte.”.
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 48
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento

de recursos destinados a programas e ações de atenção a crianças e
adolescentes.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 49
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para o Fundo

Estadual para a Infância e Adolescência - FIA.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 50
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a realização de

um diagnóstico estadual sobre a atenção aos direitos da criança e do
adolescente no Estado, sob a coordenação do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 51
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a criação

de Núcleos de Atendimento à Criança e ao Adolescente nas
Defensorias Públicas das Comarcas do Estado, nos Municípios sedes
de centro de internação e semiliberdade.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 52
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para reformas e

manutenção das unidades de internação e unidades de semiliberdade
do Estado.”.
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 53
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para o

aumento do número de Juízes nas Varas da Infância e da Juventude
da Capital e do interior, bem como do número de Promotores de
Justiça, Defensores Públicos e Delegados de Polícia.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 54
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a implantação

de unidade de atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua
autoria de ato infracional, nos termos do art. 175 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, nas mesorregiões do Estado de Minas
Gerais.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 55
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a construção

de unidades de internação provisória nas mesorregiões do Estado.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 56
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a

implementação do programa de educação afetivo-sexual em escolas
de ensino fundamental e em escolas de ensino médio da rede
estadual.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 57
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a criação e a
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implementação de delegacias especializadas para apuração de atos
infracionais nas Delegacias Regionais de Polícia Civil.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 58
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a implantação

de Posto de Perícia Integrada – PPI nos Municípios de Varginha, Três
Corações, Montes Claros, Juiz de Fora, Araxá, Uberaba, Uberlândia,
Teófilo Otôni e Itaobim.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 59
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

formação, capacitação e qualificação de profissionais para o
atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas de internação, semiliberdade, liberdade assistida e
prestação de serviço à comunidade.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 60
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

reforma e ampliação das dependências da Delegacia Especializada
de Atendimento a Adolescentes a quem se atribua autoria de ato
infracional.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 61
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

implantação e implementação de banco de dados informatizado, ao
qual tenha acesso a rede de atenção às medidas socioeducativas,
contendo informações atualizadas sobre demanda, oferta e situação
dos programas de atendimento a adolescentes em conflito com a lei.”.
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 62
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para criação e

implementação de delegacias especializadas em crimes contra a
criança e o adolescente nas Delegacias Regionais da Polícia Civil.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 63
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a criação de

varas especializadas em julgamento de crimes contra a criança e o
adolescente, nas Comarcas de Varginha, Três Corações, Montes
Claros, Juiz de Fora, Araxá, Uberaba/Uberlândia, Teófilo Otôni e
Itaobim.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão”.

EMENDA Nº 64
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

universalização do acesso à água potável e ao saneamento básico.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 65
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

alimentação escolar dos alunos do ensino médio.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 66
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a criação

de vagas no Ensino médio.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão
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EMENDA Nº 67
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para o atendimento

de alunos em horário integral na escolas estaduais.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 68
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para ampliar a

assistência a mulheres e parturientes soropositivas para HIV.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 69
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a

implementação de programas de inclusão social de crianças e
adolescentes, em especial os órfãos, infectados pelo vírus HIV.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 70
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

implementação de programas de prevenção e tratamento de pessoas
portadoras do vírus HIV.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 71
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

implementação de programas de combate à desnutrição infantil, em
especial a desnutrição de crianças menores de 2 anos de idade.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 72
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a
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contrapartida do Estado ao Programa Pró-Infantil, desenvolvido pelo
governo federal, destinado à formação e à capacitação de professores
da educação infantil.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 73
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

melhoria das condições materiais e para a formação dos profissionais
das escolas para o atendimento da criança de 6 anos no ensino
fundamental.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 74
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para formação,

capacitação e qualificação de Juízes, Promotores, Defensores
Públicos e Conselheiros Tutelares para atendimento, orientação e
encaminhamento de casos de violência cometida contra crianças e
adolescentes.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 75
“Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para implantação e

implementação de núcleos de atendimento às vítimas de crimes
violentos - NAVC -, nos Municípios de Governador Valadares, Juiz de
Fora, Uberlândia, Uberaba, Teófilo Otôni e Itaobim.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão”.

EMENDA Nº 76
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual conterá dotações de recursos

destinados à habilitação e à reabilitação das pessoas com deficiência
beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada - BPC.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
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André Quintão
EMENDA Nº 77

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a implantação

em Centros de Referência de Assistência Social do Programa Família
Acolhedora.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 78
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

formação, capacitação e qualificação de conselheiros dos direitos das
crianças e adolescentes e conselheiros tutelares.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 79
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

implementação de programas de redução das mortalidades materna e
infantil no Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 80
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei

Orçamentária priorizarão a descentralização político-administrativa
das ações de assistência social, a partir da delimitação de territórios
sociais de caráter regional que possibilitarão melhor
georrefenciamento do planejamento das intervenções sociais.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 81
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento

de recursos destinados a serviços, projetos e programas vinculados
ao Feas e às ações do Suas.”.



1339

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 82
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual alocará recursos no Fundo

Estadual de Assistência Social para co-financiamento do Sistema de
informação, monitoramento e avaliação da política de assistência
social e para capacitação continuada.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 83
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária preverá a destinação de recursos para

a fazer face à concessão de isenção de IPVA aos veículos
automotores adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por
intermédio de seu representante legal, até que sejam majoradas as
alíquotas incidentes nas operações internas com automóveis de luxo e
importados.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 84
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária preverá a destinação de recursos para

fazer face à concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículos
automotores por pessoas portadoras de deficiência física, visual ou
mental (severa ou profunda) ou autistas, diretamente ou por
intermédio de seu representante legal, até que sejam majoradas as
alíquotas incidentes nas operações internas com automóveis de luxo e
importados.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 85
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

implementação de programas de atenção à saúde mental de crianças
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e adolescentes.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 86
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

identificação, tombamento, restauração e preservação dos bens
integrantes do patrimônio cultural de origem africana localizados no
Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 87
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá destinar recursos que

garantam a inclusão das creches comunitárias no censo escolar
realizado pelo Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 88
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei

Orçamentária priorizarão os investimentos com a finalidade de
aprimorar o órgão gestor da política pública estadual de assistência
social, de modo a promover reforma administrativa, com a revisão de
suas competências e de suas unidades administrativas, nelas
incluídas as diretorias regionais, e concurso público com a finalidade
de recomposição de seu quadro de pessoal.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 89
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos às

universidades estaduais para a implantação de 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
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outros.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 90
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para a

implantação das tabelas de vencimentos referentes às carreiras do
funcionalismo público estadual e para a concessão de reajustes aos
servidores da ativa e aposentados.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 91
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para o

cumprimento da Lei nº 16.683, de 2007, que autoriza o Poder
Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social em
escolas da rede pública de ensino do Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 92
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei

Orçamentária priorizarão as ações de co-financiamento em serviços
de proteção básica e especial, com ênfase no atendimento ao idoso e
às pessoas com deficiência, fortalecendo a rede de serviços
socioassistenciais em todo o Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 93
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei

Orçamentária priorizarão a descentralização político-administrativa
das ações de assistência social, a partir da delimitação de territórios
sociais de caráter regional que possibilitarão melhor geo-
referenciamento do planejamento das intervenções sociais.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
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André Quintão
EMENDA Nº 94

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à aquisição de órteses e próteses para pessoas com
deficiência.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 95
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação de recursos destinados

à implantação da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede
passe livre aos deficientes físicos e visuais no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 96
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação de recursos para a

capacitação técnica e o desenvolvimento das ações de controle social
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 97
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para o co-

financiamento da proteção social básica no custeio dos Centros de
Referência de Assistência Social.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 98
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária alocará recursos no Fundo Estadual de

Assistência Social para co-financiamento dos benefícios eventuais.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
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André Quintão
EMENDA Nº 99

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária alocará recursos no Fundo Estadual de

Assistência Social para co-financiamento dos serviços de média e alta
complexidade da política de assistência social, destinados às ações
de abrangência regional ou estadual ou consórcios intermunicipais, e
co-financiar os serviços de média e alta complexidade oferecidos
pelos municípios de médio e grande porte e metrópoles.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 100
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá recursos para a melhoria das

condições de inclusão das pessoas portadoras de deficiência na rede
estadual de ensino, prevendo a adequação técnica e capacitação
profissional necessárias.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 101
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para

programas de construção de pequenas barragens, poços artesianos e
políticas de fomento e apoio técnico ao pequeno produtor rural do
Vale do Jequitinhonha.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 102
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para o

fomento e desenvolvimento do turismo no Médio e Baixo
Jequitinhonha.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 103
Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para apoio
aos Municípios na erradicação dos lixões, na coleta seletiva e
reciclagem prioritariamente desenvolvidas em associações ou
cooperativas de catadores de material reciclável.”

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 104
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá programas que promovam a

igualdade racial, com ações voltadas para a gestão não racista de
políticas públicas em todas as áreas, principalmente na saúde, na
assistência social, na segurança pública e na proteção da criança e do
adolescente, em consonância com as diretrizes estabelecidas nas
Conferências Estadual e Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial.

Parágrafo único - A Lei Orçamentária conterá programas que
promovam a agricultura familiar, a educação e a proteção ao meio
ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável para homens e
mulheres que vivem nas zonas rurais do Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 105
Acrescente-se onde convier:
“Art. .... - Terão precedência na alocação de recursos na Lei

Orçamentária os programas de governo previstos no PMDI e no
PPAG, relativos à garantia dos direitos fundamentais de saúde,
habitação, assistência social, criança e adolescente, segurança,
educação, segurança alimentar nutricional sustentável, ciência e
tecnologia, desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais,
meio ambiente e saneamento básico, não constituindo tal
precedência, todavia, limite à programação das despesas.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 106
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária preverá a alocação de recursos para
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projetos e programas específicos para a comunidade negra, a serem
realizados por intermédio do Conselho de Participação e Integração
da Comunidade Negra de Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 107
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual preverá a destinação de recursos

para a implantação do Sistema Único de Assistência Social – Suas no
Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 108
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para à aquisição de

equipamentos de informática e de veículos para atender às
necessidades dos conselhos tutelares municipais.”

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 109
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a

implantação de agrovilas, nos termos da Lei n° 13.6 89, de 28 de julho
de 2000.”

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 110
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará os recursos provenientes da

exploração de jogos lotéricos e similares da Loteria do Estado de
Minas Gerais a programas das áreas de assistência social, desportos,
educação, saúde e desenvolvimento social, alocando-os nos fundos
estaduais legalmente constituídos.

Parágrafo único - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -,
excepcionalmente receberá recursos dispostos no artigo, mesmo não
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tendo fundo constituído.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 111
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para implantação e

manutenção do Sistema de Gestão Federal-Estadual da Vigilância
Alimentar e Nutricional – Sisvan.

§ 1º - A atuação do Sisvan compreende a descrição contínua e a
predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da
população, bem como de seus fatores determinantes.

§ 2º - No monitoramento da situação alimentar e nutricional, o
Sisvan deve concentrar-se na atenção à gestante e no crescimento e
desenvolvimento das crianças, servindo de eixo para o trabalho
empreendido na rede de serviços, de forma especial na atenção
básica de saúde, inclusive considerando o compromisso de sua
universalização.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 112
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a implantação

da Lei nº 15.982, de 2006, que dispõe sobre a Política Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, sob a coordenação do
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas
Gerais - Consea.

§ 1º - Parcela dos recursos dispostos no artigo terão a finalidade
criar políticas, programas e ações que assegurem o direito à
alimentação e à nutrição.

§ 2º - Serão alocados recursos necessários para:
a) criação, manutenção e ampliação das Comissões Regionais de

Segurança Alimentar Nutricional Sustentável - CRSANs;
b) manutenção e ampliação das atividades do Consea;
c) execução do Programa de Proteção do Direito Humano a

Segurança Alimentar Nutricional Sustentável - Prodhasan.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
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André Quintão
EMENDA Nº 113

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos relativos a

programas sociais conferindo prioridade às áreas de menor Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH -, com ênfase para as áreas
especiais de interesse social, conforme definição da ONU.

Parágrafo único - Para fins do disposto no “caput”, consideram-se
programas sociais os destinados à melhoria qualitativa e quantitativa
nas áreas de educação, saúde, segurança, geração de emprego,
habitação, assistência social, criança e adolescente, segurança
alimentar, desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais,
meio ambiente e saneamento básico.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA N° 114
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A abertura de créditos suplementares não se aplica ao

programa 193 - Divulgação Governamental.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda apresentada tem por escopo conferir

tratamento republicano às despesas de publicidade do governo,
procurando submeter esses gastos ao controle efetivo do Legislativo e
da sociedade, de maneira a impedir o uso abusivo de recursos
públicos como forma de implementação de censura econômica sobre
a imprensa.

A dotação referente à publicidade do governo em 2006, por
exemplo, era inicialmente de R$27.500.000,00, mas foi acrescida por
diversas suplementações orçamentárias, que, ao final, totalizaram
R$39.875.933,00, correspondente a um percentual de suplementação
de 69%. Não bastasse, dos recursos previstos, registrou-se a
execução de 99%, ou seja, uma das maiores entre os programas do
Estado, à frente de muitos programas tidos como estruturadores.

Com a suplementação do programa de divulgação, metade dos
programas estruturadores passaram a ter previsão de despesa menor
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do que a de publicidade. Desta forma, até 30 de setembro, o valor
efetivamente empenhado na divulgação governamental, apenas com
recursos próprios do Estado, foi maior do que todas as despesas
empenhadas, inclusive com recursos federais, em 25 programas
estruturadores. É inaceitável que uma despesa tão pouco importante
para a população do Estado seja tão favorecida pelo governo!

EMENDA N° 115
Acrescente-se ao art. 40 o seguinte § 3°:
“Art. 40 - (...)
§ 3° - Fica vedado ao Poder Executivo o encaminhame nto de

projetos de lei para instituição de novos tributos, conforme inciso VI,
salvo para adequação a eventual alteração do sistema tributário
nacional.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda em tela visa a expressar um comando

necessário ao sistema tributário estadual, em consonância com a
proposta de diretrizes orçamentárias da União, na busca da redução
da carga tributária do País.

O governo federal, ao enviar o projeto de diretrizes orçamentárias
para 2008, estabeleceu um máximo para a carga tributária no País,
em relação ao Produto Interno Bruto, demonstrando seu compromisso
com essa causa que é partilhada por toda a sociedade, já
sobrecarregada com o peso tributário.

Em Minas Gerais, em face da impossibilidade de reproduzir tal
dispositivo, cremos que a inclusão de um parágrafo, vedando a
instituição de novos tributos - como as taxas -, salvo quando
decorrente da necessária adequação a uma eventual mudança no
sistema tributário nacional, expressará a adesão do Estado a essa luta
contra os sucessivos aumentos da carga tributária.

O Estado, hoje, já possui uma elevada carga tributária. É, por
exemplo, o Estado que mais cobra taxas, entre todos da Federação.
Ademais, após o propalado e publicitário “Déficit Zero”, o governo de
Minas alardeia uma confortável “saúde financeira”.

Por essas razões, a proibição de o Estado instituir novos tributos em
2008, parece-me não só razoável como pertinente e benéfica a toda a
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sociedade mineira.
Assim, propomos esta emenda e, pela importância da matéria

aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.
EMENDA N° 116

Acrescente-se ao art. 19 o seguinte § 3°:
“Art. 19 - (...)
§ 3°- As despesas com pessoal e encargos sociais da  Defensoria

Pública terão como limite, na elaboração de suas propostas
orçamentárias, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril
de 2007, acrescida do percentual de 100%.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda em causa tem por objetivo criar condições

para materializar a autonomia orçamentária conquistada pela
Defensoria Pública, autorizando, em razão das peculiaridades do
caso, o alargamento do limite de despesas com pessoal e encargos
sociais previstos para os demais órgãos e Poderes do Estado. Com
esta medida, pretende-se tornar viável o atendimento a antiga
reivindicação da categoria por melhores salários.

Cumpre ressaltar, ademais, que a remuneração atualmente
percebida pelos Defensores Públicos em Minas Gerais é a menor
entre todos os Estados da Federação, sendo incompatível com a
relevância da função por eles desempenhada, sobretudo quando
comparada ao Ministério Público, órgão que igualmente exerce
funções essenciais à administração da justiça.

EMENDA N° 117
Acrescente-se ao art. 26 o seguinte parágrafo:
“Art. 26 - (...)
§ ... - As empresas cuja programação conste integralmente no

orçamento fiscal não integrarão o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de evitar a

duplicação de informações no orçamento, simplificando a leitura do
Orçamento de Investimentos, uma vez que as informações das
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empresas dependentes já fazem parte, com maior detalhamento, do
orçamento fiscal, por comando da Lei de Responsabilidade Fiscal.

EMENDA N° 118
Acrescente-se ao art. 26 o seguinte parágrafo:
“Art. 26 - (...)
§ ... - O Poder Executivo publicará e manterá na internet relatório

semestral dos investimentos realizados pelas Empresas Controladas
pelo Estado, com o mesmo detalhamento previsto neste artigo.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de dar

efetividade ao Orçamento de Investimentos das empresas estatais,
permitindo o acompanhamento, pelos mesmos elementos de
classificação, dos investimentos aprovados na Lei Orçamentária.

EMENDA N° 119
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo encaminhará, juntamente com a

proposta orçamentária para 2008, demonstrativo dos programas
financiados com recursos provenientes da União, identificando os
programas federais que lhes estão associados.

Parágrafo único - O orçamento discriminará em fonte de recurso
específica as transferências por convênios, acordos e ajustes com a
União.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: São cada vez mais freqüentes no Brasil os programas e

políticas públicas de execução multigovernamental. Essa tendência
configura importante avanço nas relações federativas, instituindo a co-
responsabilidade e a cooperação entre os diversos entes na prestação
de serviços ao cidadão. A proposta que apresentamos visa a
aperfeiçoar a execução dos programas desenvolvidos em colaboração
com a União e a dar visibilidade às políticas comuns aos dois entes,
efetivando prática comum em organismos estruturados na forma do
federalismo cooperativo, como, por exemplo, entre os membros da
União Européia.

EMENDA N° 120



1351

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao Siafi Assembléia para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
art. 160 da Constituição do Estado.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do

Legislativo é necessário o total acesso a todos os bancos de dados
referentes à execução de despesas públicas, inclusive os referentes
às despesas do próprio Poder. Não vemos motivo pelo qual não se
possa dar a todos os membros desta Casa o pleno conhecimento da
sua execução orçamentária e financeira.

EMENDA N° 121
Dê-se ao art. 38 a seguinte redação:
“Art. 38 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao  Sistema  Integrado  de Administração Financeira - Siafi-
MG -, ao Armazém Siafi, ao Sistema de Informações Gerenciais e
Planejamento - Sigplan -, ao Sistema de Administração de Pessoal -
Sisap -, ao Sistema Integrado de Administração - Siad - e ao Sistema
Integrado de Protocolo - Sipro - para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as
condições técnicas de acesso e o treinamento para a operação dos
mecanismos de consulta aos sistemas referidos no ‘caput’”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do

Legislativo é necessário o total acesso a todos os bancos de dados
referentes à execução de despesas públicas. Por esse motivo,
propomos a ampliação do rol dos sistemas que serão postos à
disposição dos parlamentares.

EMENDA N° 122
Dê-se ao “caput” do art. 19 a seguinte redação, suprimindo-se os §§

1º e 2º e passando o § 3º a parágrafo único:
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“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 limites, na
elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a folha
de pagamento do mês de abril de 2007, projetada para o exercício de
2008, considerando a revisão geral anual de que trata o inciso X do
art. 37 da Constituição Federal e eventuais acréscimos legais.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: As eventuais restrições às despesas de pessoal estão

regulamentadas pela Constituição da República e pela Lei
Complementar nº 101, sendo desnecessária qualquer outra
regulamentação sobre a matéria. Não é justo nem conveniente o
estabelecimento de limite inferior ao já determinado pela lei de
Responsabilidade Fiscal para os reajustes salariais dos servidores
estaduais, instituindo tratamento diferenciado em relação aos demais
servidores das esferas federais. Os parágrafos que pretendemos
suprimir instituem um cálculo que tem apenas o efeito de servir de
orientação ao Executivo na negociação com os servidores e que
nunca foi implementado.

EMENDA N° 123
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação:
“Art. 9° - Os recursos previstos no inciso II do § 2º do art. 198 da

Constituição da República deverão ser aplicados, integralmente, no
exercício financeiro de 2007, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O artigo tem o propósito de definir que apenas serão

computadas no cálculo da vinculação as despesas liquidadas no ano.
No último bimestre de 2004, o Executivo empenhou mais de R$300
milhões no orçamento do Fundo Estadual de Saúde. Essas despesas
tiveram seu pagamento transferido para 2005, como restos a pagar
não-processados. Tratava-se de despesas não liquidadas,
procedimento que desrespeita orientação expedida pelo Tribunal de
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Contas do Estado. Com a adoção desse dispositivo na LDO, em 2005,
foi possível evitar a realização, durante a execução orçamentária, de
manobras contábeis, como a postergação propositada de repasse de
recursos à saúde e a realização de empenhos sem a entrega dos
correspondentes serviços ou mercadorias. No entanto, a redação
pode ser aperfeiçoada, retirando-se do texto a menção às entidades
que não integram o orçamento fiscal e que, por conseguinte, não
empenham despesas.

EMENDA N° 124
Acrescente-se ao art. 8° o seguinte parágrafo:
“Art. 8° - (...)
§ (...) - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se

despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas
financiadas pelo produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 155, 157 e inciso I, alínea “a” e inciso II do art. 159 da
Constituição da República, identificados como “Fonte 10 - Recursos
Ordinários.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A Constituição da República é clara quanto à

vinculação de 12% do produto de impostos e transferências para a
ações e serviços públicos de saúde. Apesar disso, o Governo tem
apresentado, reiteradas vezes, para o cumprimento da vinculação,
despesas realizadas por outras fontes de financiamento. Destacam-
se, entre essas, as despesas realizadas pela Copasa, financiadas
com recursos provenientes da cobrança de tarifas sobre o consumo
dos usuários do serviço. Esses recursos integram o patrimônio da
empresa e não se confundem, em hipótese alguma, com os recursos
discriminados pela Constituição. Não se trata aqui de negar
importância, para a prevenção da saúde da população, da ampliação
do serviço de saneamento ambiental, mas sim de preservar a
integridade do mandamento constitucional: é absolutamente
imprescindível o aumento de recursos públicos para a área de saúde,
inclusive para o saneamento, desde que respeitado o princípio basilar
do Sistema Único de Saúde de gratuidade dos serviços e participação
da sociedade na definição das prioridades. Não é admissível,



1354

portanto, a substituição de recursos dos impostos por tarifas cobradas
aos usuários.

EMENDA N° 125
Dê-se ao § 1º do art. 8° a seguinte redação:
“Art. 8° - (...)
§ 1º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se

ações e serviços públicos de saúde aquelas implementados pelos
órgãos e entidades vinculadas ao SUS, em conformidade com a
Resolução n° 322, de 8 de maio de 2003, do Conselho  Nacional de
Saúde.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A proposta tem o objetivo preservar o espírito da

Emenda Constitucional n° 29, de 13/9/2000, que tem a clara intenção
de garantir um fluxo contínuo e ampliado de recursos para o Sistema
Único de Saúde - SUS. A participação do gasto público no total de
gastos na saúde no Brasil é de 45%. Em qualquer País com um
sistema de recorte universal, essa participação é de 70% a 75%.
Quando se analisa o gasto per capita, vê-se que o Brasil gasta
metade do que a Argentina ou o Chile. Hoje, os poderes públicos de
todo o País despendem cerca de R$40.000.000.000,00 para 180
milhões de pessoas, o que daria R$200 per capita/ano. O desvio de
recursos destinados ao SUS para outros aspectos condicionantes da
saúde, que no entanto não têm o perfil universalizante do Sistema,
compromete ainda mais os já insuficientes recursos do setor. A
emenda visa também adequar a LDO à legislação vigente na área de
SUS, especialmente à Resolução nº 322, editada pelo Conselho
Nacional de Saúde e homologada pelo Ministério da Saúde.
Esperamos, com essa emenda, evitar que a previsão orçamentária
para 2006 inclua entre as despesas com saúde gastos que não são
pertinentes à área.

EMENDA N° 126
Acrescentem-se ao parágrafo único do art. 47 os seguintes incisos

II, III e IV, renumerando-se os demais :
“Art. 47 - (...)
Parágrafo único - (...)



1355

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência
Social - Suas -;

III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de
Minas Gerais - Fapemig;

IV - demais recursos legalmente vinculados a finalidades
específicas;”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que

está inserido na LDO para o ano de 2003, o Poder Executivo, em
janeiro de 2004, promoveu a reversão ao Tesouro de
R$318.850.000,00 de superávit da Fapemig. Esses recursos foram
destinados à Fapemig por vinculação constitucional, e sua
transferência a essa entidade foi propositadamente retardada,
impedindo sua efetiva aplicação. A manobra foi expressamente
reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, por representar
claro desrespeito a vontade da Constituição e ao Parágrafo único do
art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual “os recursos
legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados
apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. Procuramos,
com a emenda, preservar os mandamentos constitucionais de
manobras contábeis que desvirtuam o princípio republicano de
respeito à legalidade.

EMENDA N° 127
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de

metas de liberação de recursos do BDMG relativo a 2007, assim como
a demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios e
os previstos para o exercício vigente, em ambos os casos incluindo os
fundos estaduais nos quais o Banco é o agente financeiro e
mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de
execução a que se refere o “caput”, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;
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II - as liberações de recursos não reembolsáveis e os
financiamentos reembolsáveis efetivamente concedidos ou previstos
para serem concedidos no exercício de 2006;

III - o porte do tomador do financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§ 2º - O BDMG elaborará demonstrativos semestrais da execução

do plano de metas de liberação de recursos, conforme definido no §
1º, e os manterá atualizados na internet.

§ 3° - O Poder Executivo demonstrará, em audiência pública
semestral perante a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa, a aderência das aplicações
dos recursos do BDMG à política estipulada nesta lei, bem como a
execução do plano de metas previsto neste artigo.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O BDMG tem um papel fundamental no financiamento

do desenvolvimento do Estado, sendo gestor de significativos
recursos a ele destinados pelo Estado para este fim. O artigo que a
emenda procura acrescentar já constou das Leis de Diretrizes
Orçamentárias para 2006 e 2007, por iniciativa do Bloco PT-PCdoB,
que procurou dar publicidade à gestão desses recursos, de modo a
permitir ao Banco uma melhor prestação de contas à sociedade
mineira. A metodologia por nós proposta é adotada pela União para o
controle público das agências nacionais de fomento, como o Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES.

EMENDA N° 128
Dê-se ao “caput” do art. 36 a seguinte redação:
“Art. 36 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância do princípio da publicidade, o Poder Executivo
disponibilizará na internet, para acesso de toda a sociedade, no
mínimo as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a Lei Orçamentária Anual;
III - as informações de programação e execução bimestral das

metas físicas do Sigplan;
IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações por
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função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada;
V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da

arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas
administradas com as respectivas estimativas bimestrais, bem como
de eventuais reestimativas por força de lei;

VI - demonstrativo atualizado mensalmente de contratos e convênios
referentes a projetos, discriminando as classificações funcional e por
programas, a unidade orçamentária, a contratada ou convenente, o
objeto e os prazos de execução, os valores e as datas das liberações
de recursos;

VII - relatórios das despesas com publicidade institucional e com
publicidade de utilidade pública, discriminando o total das despesas
da administração direta e da indireta, incluindo as empresas
controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou entidade
responsável pela informação veiculada e a relação das agências
contratadas pelo Executivo.

§ (...)”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Procuramos garantir um patamar mínimo de divulgação

de informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de
modo a ampliar o grau de transparência orçamentária do Estado.
Devemos notar que todas as informações listadas estão disponíveis
no âmbito da União, e algumas delas já são fornecidas pelo Estado,
sem que haja, no entanto, comando específico para isso na legislação
mineira.

 EMENDA N° 129
Suprimam-se o inciso IX do art. 32 e o art. 33.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Os dispositivos que pretendemos suprimir tratam de

assunto que vai ser devidamente debatido pela Assembléia no
segundo semestre deste ano. De fato, ao mencionar a carteira de
projetos estruturadores, o projeto dá por assentado que o futuro
projeto de lei que instituirá o PPAG para os próximos 4 anos será
aprovado exatamente como proposto. Os projetos estruturadores
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foram criados e vigem apenas até o final da validade do atual PPAG.
Não existe ainda uma lei criando tais institutos para o exercício de
2008. A Assembléia tem total liberdade para aceitar ou rejeitar,
instituindo novos mecanismos de planejamento, a criação de uma
carteira de programas privilegiados no orçamento. Não julgamos
pertinente vincular a ação do legislador a dispositivos que ainda não
têm existência no mundo jurídico.

EMENDA N° 130
Dê-se ao “caput” do art. 32 a seguinte redação:
“Art. 32 - É vedada a anulação de recursos para a apresentação de

emendas ao projeto de Lei Orçamentária e o cancelamento de
recursos para a abertura de créditos suplementares sobre:”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O projeto reproduz norma tradicionalmente inserida nas

LDOs estaduais, que restringe a participação do Legislativo na
elaboração da Lei Orçamentária. Lembramos que menos de 8% dos
recursos previstos na proposta orçamentária de 2007 podiam ser
remanejados pela Assembléia. Julgamos ser necessária uma
participação maior do Poder Legislativo na elaboração da
programação orçamentária, em nome do equilíbrio entre os Poderes.
Acreditamos que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes
na elaboração do orçamento seria restringir o uso das dotações
listadas nos incisos como fonte de anulação de recursos para atos de
suplementação e contingenciamento, submetendo o Executivo às
mesmas limitações impostas ao Legislativo.

EMENDA N° 131
Dê-se ao inciso IV do art. 32 a seguinte redação:
“Art. 32 - (...)
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados,

exceto quando se tratar de remanejamento de recursos no âmbito da
entidade arrecadadora;”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O inciso I do artigo em causa impede o remanejamento

de recursos vinculados. No caso do inciso IV, que pretendemos
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alterar, há uma extrapolação indevida desse conceito. De fato, os
recursos diretamente arrecadados são, formalmente, parte do
patrimônio da entidade arrecadadora. Por esse motivo, sua
transferência para cobrir despesas de outras unidades orçamentárias
seria imprópria. Porém, parece razoável que se possa promover o
remanejamento dos recursos no âmbito das dotações da entidade
arrecadadora, o que não afeta o seu patrimônio.

EMENDA N° 132
Suprima-se o inciso V do art. 32, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O inciso V tenta fazer retornar uma proibição de

anulação para emendas que constava da LDO de 2002 e que foi
rejeitada pela Assembléia nas LDOs de 2003, 2004 e 2005. A
proposta ainda amplia o alcance da matéria repetidamente repelida
pelo Legislativo, já que o Findes incorporou, além dos recursos do
Find e do Fundieste, objeto da proposta original, os do FDMM. Não
vemos sentido em se garantir tratamento privilegiado a esse Fundo, à
margem da discussão geral das prioridades de despesas estaduais.
Procuramos, com a emenda, sustentar o correto entendimento já
reiteradamente expresso por esta Casa sobre a matéria.

EMENDA N° 133
Acrescente-se ao art. 7º o seguinte inciso:
“Art. 7º - (...)
... - demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos dos

serviços públicos financiados por taxas, contendo a arrecadação total
de cada taxa, o número de contribuintes de cada taxa, o custo total e
o custo unitário do serviço, executado em 2006 e previsto em 2007,
para o cumprimento do inciso V do art. 40 desta lei.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Segundo o Código Tributário Nacional, as taxas têm

como fato gerador “o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”. O inciso
V do art. 40 do Projeto repete disposição da LDO vigente, que
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determina a revisão da legislação tributária, com o objetivo, no que diz
respeito às taxas, de tornar compatível a arrecadação com os custos
dos respectivos serviços. Uma vez que as taxas devem corresponder
ao custo do serviço, que, para ter essa fonte de financiamento deve
ser divisível e específico, é presumível que esses custos e receitas já
sejam contabilizados pelo Estado. Propomos a divulgação dessas
informações de modo a permitir a efetiva avaliação, por parte desta
Casa, da previsão de receita orçamentária.

EMENDA N° 134
Acrescente-se o seguinte inciso XV ao art. 8° a seg uinte redação:
“Art. 8° - (...)
XV - demonstrativo das receitas e despesas primárias associadas às

parcerias público-privadas, discriminadas por projeto licitado.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A proposta tem o objetivo de fazer retornar ao texto da

lei inciso proposto pelo projeto enviado pelo Governo no ano passado
e integrante da LDO vigente, de modo a garantir o detalhamento dos
efeitos financeiros das parcerias público-privadas. Procura ainda, em
um momento em que começa a vigorar a primeira PPP estadual,
ampliar o escopo da proposta do Governo, aumentando a
transparência da gestão dos recursos utilizados nesses projetos.

EMENDA N° 135
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo expedirá regulamentação visando a

uniformizar a divulgação por seus órgãos e entidades do
demonstrativo de que trata o § 3º do art. 73 da Constituição do
Estado, estabelecendo a disposição das informações e a data para
sua publicação.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O demonstrativo instituído pela Constituição do Estado

visa dar transparência às despesas com pessoal, permitindo a
identificação dos órgãos e cargos que merecem maior atenção na
administração de recursos humanos na administração pública
estadual. No entanto, a falta de regulamentação sobre o formato do
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demonstrativo tem criado dificuldade para o acompanhamento da
evolução das despesas de pessoal. Hoje, cada órgão ou entidade
publica o demonstrativo em data e padrão por ele mesmo definido,
além de nem sempre manter atualizadas em sua página na internet as
informações publicadas. Julgamos apropriado, para o pleno
cumprimento da intenção expressa pela Constituição, a padronização
das informações.

EMENDA N° 136
Acrescente-se ao art. 19 o seguinte § 4°:
“Art. 19 - (...)
§ 4° - Os serviços de consultoria somente serão con tratados para

execução de atividades que comprovadamente não possam ser
desempenhadas por servidores ou empregados da administração
estadual, publicando-se no Diário Oficial do Estado e na página oficial
do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a
autorização da contratação, na qual constará, necessariamente,
quantitativo médio de consultores, custo total dos serviços,
especificação dos serviços e prazo de conclusão.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda tem o objetivo de dar maior transparência às

despesas com consultorias, que, como demonstraram estudos do
Ministério do Planejamento, referentes particularmente à contratação
de consultores em programas com financiamento internacional,
freqüentemente têm custos superiores ao trabalho desenvolvido por
quadros existentes no próprio serviço público. O mecanismo já foi
adotado nas LDO em 2004, 2005 e 2006, e não parece haver motivo
para sua exclusão, principalmente quando se observa a trajetória
crescente dessas despesas, que subiram, no orçamento executado
pelo Poder Executivo, de R$17,6 milhões em 2002 para R$39,3
milhões em 2005.

EMENDA N° 137
Acrescente-se onde convier o seguinte art.:
“Art. ... - Os órgãos ou entidades concedentes deverão disponibilizar

na internet informações contendo, no mínimo, data da assinatura dos
instrumentos de transferência voluntária, nome do convenente, objeto
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das transferências, valor liberado e classificação funcional,
programática e econômica do respectivo crédito.

Parágrafo único - Os órgãos concedentes deverão ainda:
I - divulgar, pela internet:
a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;
b) no prazo de sessenta dias após a publicação da lei orçamentária,

o conjunto de exigências e procedimentos, inclusive formulários,
necessários à realização das transferências;

c) os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação
irregular dos recursos transferidos;

II - viabilizar acompanhamento, pela internet, dos processos de
liberação de recursos;

III - adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e
padronizados que orientem os interessados de modo a facilitar o seu
acesso direto aos órgãos da administração pública estadual.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A emenda pretende estabelecer procedimentos que

simplifiquem e dêem transparência à execução de políticas públicas
estaduais por meio da colaboração com os Municípios. Propomos a
publicação dos critérios que determinam a escolha de um município
como parceiro da Administração Estadual, de modo a garantir a
impessoalidade no exercício discricionário de despesas e possibilitar a
todos os municípios a igualdade de condições na disputa dos recursos
complementares estaduais.

EMENDA N° 138
Acrescente-se ao art. 22 os seguintes §§:
“Art. 22 - (...)
§ 4º - O convenente será informado pelo órgão concedente da

ocorrência de fato que motive a suspensão ou o impedimento de
liberação de recursos a título de transferências voluntárias.

§ 5° - A Secretaria de Estado de Fazenda manterá na  internet
relação atualizada dos entes que apresentarem motivos de suspensão
ou impedimento de transferências voluntárias.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
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Justificação: A emenda busca criar condições para que os
Municípios e entidades tomem rápido conhecimento de qualquer
evento que os impeçam de firmar convênios com o Estado, de modo a
tomar tempestivamente as providências necessárias à regularização
de suas relações com o poder público estadual.

EMENDA N° 139
Acrescente-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. .... - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão

apresentados na forma e com o detalhamento constantes na lei
orçamentária anual e encaminhados pelo Poder Executivo à
Assembléia Legislativa.

§ 1º - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais
exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivas metas.

§ 2º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de
arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das
estimativas de receitas para o exercício.

Art. (...) - Os atos de abertura de créditos suplementares autorizados
na lei orçamentária seguirão numeração seqüencial própria, que se
encerrará ao final do exercício, e serão acompanhados da exposição
de motivos a que faz referência o § 1º do artigo anterior, observado o
§ 2º do mesmo artigo.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: As modificações aqui propostas têm o objetivo de

regular a apresentação de créditos adicionais à apreciação desta
Casa, de modo a facilitar o acompanhamento e fiscalização das
modificações introduzidas na Lei Orçamentária. Pretendemos, com a
adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos
ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas
governamentais, reforçando o sistema de planejamento pelo exercício
da justificação circunstanciada de todos os seus atos.

EMENDA N° 140
Acrescente-se ao “caput” do art. 34 do projeto a expressão “e
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programa” após a expressão “por órgão”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O maior detalhamento da programação dos

desembolsos financeiros visa permitir o acompanhamento da
execução orçamentária, dando transparência aos eventuais
contingenciamentos de despesas.

EMENDA Nº 141
Acrescente-se ao art. 34 o seguinte § 2º, passando o parágrafo

único a § 1º:
“Art. 34 - (...)
§ 2º - O Poder Executivo, no ato de que trata este artigo, publicará,

ainda, as metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas por
categoria econômica e fontes.”.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal deu grande

importância ao planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo,
até mesmo, a obrigação de limitar os empenhos, caso não se efetive a
previsão de receita. Para isso, o art. 13 dessa lei determina o
desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de
arrecadação. A emenda que apresentamos tem o objetivo de dar total
publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas pela
Secretaria de Estado de Fazenda, demonstrando em um mesmo
instrumento a previsão de receitas e de desembolso de despesas.

EMENDA Nº 142
Acrescente-se onde convier:
“A Lei Orçamentária Anual discriminará em categorias de

programação específicas as dotações orçamentárias a serem
aplicadas na Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, nas
unidades de Esmeraldas, Buritizeiro, Riachinho, São Francisco,
Januária, Juvenília para atendimento de metas abaixo relacionadas:
reforma de prédios; informatização das unidades; cursos
profissionalizantes e melhorias das oficinas pedagógicas e produtivas;
aquisição de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos;
contratação de consultorias para realização de cursos e oficinas para
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os quais a Fucam não tenha funcionários qualificados.”.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2007.
Almir Paraca

EMENDA Nº 143
Acrescente-se onde convier:
“A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de

programas de incentivo à prática da agricultura orgânica e sua
divulgação.”

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 144
Acrescente-se onde convier:
“A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de

programas de fornecimento de mudas de árvores nativas para
recuperação de matas de topos e ciliares.”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 145
Acrescente-se onde convier:
“A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de

programas de incentivo à fruticultura, de acordo com o disposto na Lei
nº 15.909, de 21 de dezembro de 2005.”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 146
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá conter recursos

necessários para a inclusão dos livros das demais disciplinas ainda
não contempladas no programa “Livro Didático”, como, por exemplo,
História, Geografia, Filosofia, Sociologia, entre outras.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a inclusão dos livros didáticos de todas as
disciplinas no programa “Livro Didático”, contribuindo para melhorar o
acesso aos serviços de educação.
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EMENDA Nº 147
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá conter recursos

necessários para implementação do programa “Bolsa Atleta”.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a implementação do programa “Bolsa Atleta”, cujo
projeto de lei encontra-se em tramitação na Casa. Procuramos, com
isso, promover a implementação de um programa voltado para o
financiamente de jovens atletas, afastando-os da marginalidade e da
exclusão social. Cabe notar que todas essas ações já estão
projetadas pela unificação realizada na esfera federal e serão
potencializadas pela integração das ações entre a União e o Estado.

EMENDA Nº 148
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá incluir recursos para

pavimentação asfáltica do trecho de aproximadamente 26km, que liga
os Municípios de Belo Oriente e Ipatinga, passando pelas
comunidades do Bagre e de Santana do Paraíso.”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a pavimentação de um trecho de aproximadamente 26km, entre
os Municípios Belo Oriente e Ipatinga, passando pelas comunidades
do Bagre e de Santana do Paraíso, contribuindo para o
desenvolvimento produtivo da região e beneficiando as populações
desses Municípios. Salienta-se que o referido trecho não está
contemplado em nenhum programa de pavimentação em andamento
no Estado, como, por exemplo, o Pró-Acesso ou o Pró-MG.

EMENDA Nº 149
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá incluir recursos para

pavimentação asfáltica do trecho de aproximadamente 18km, situado
entre os Municípios de Marilac a encruzilhada de São José da Safira e
Nacip Raydan”.
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Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a pavimentação de um trecho de aproximadamente 18km, entre
os Municípios de Marilac e a encruzilhada de São José da Safira e
Nacip Raydan, contribuindo para o desenvolvimento produtivo da
região e beneficiando as populações desses Municípios. Salienta-se
que referido trecho não está contemplado em nenhum programa de
pavimentação em andamento no Estado, como por exemplo o Pró-
Acesso ou o Pró-MG.

EMENDA Nº 150
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá incluir recursos para

pavimentação asfáltica do trecho situado entre os Municípios de
Virginópolis e Gonzaga”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a pavimentação de um trecho entre os Municípios de Virginópolis
e Gonzaga, contribuindo para o desenvolvimento produtivo da região
e beneficiando as populações desses Municípios. Salienta-se que
referido trecho não está contemplado em nenhum programa de
pavimentação em andamento no Estado, como, por exemplo, o Pró-
Acesso ou o Pró-MG.

EMENDA Nº 151
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá conter recursos

necessários para a capacitação de professores da rede Estadual de
Ensino para lecionarem sobre as disciplinas voltadas para inclusão
digital”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a capacitação dos professores da rede Estadual de
ensino para lecionarem as matérias de informática e inclusão digital,
utilizando da Internet nas escolas. Com o avanço das tecnologias e o
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surgimento da internet, as pesquisas escolares passaram a contar
com uma ferramenta de grande valor. Com este recurso, o Estado
possibilitará aos professores lecionarem sobre esta preciosa
ferrramenta, garantido assim a inclusão digital de toda a população.

EMENDA Nº 152
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá incluir recursos para a

duplicação da rodovia LMG-808, no trecho que liga os Municípios de
Contagem e Esmeraldas.”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a duplicação da rodovia LMG-808, no trecho que liga os
Municípios de Contagem e Esmeraldas. A cada dia deparamos com o
aumento exarcebado dos índices de acidentes e atropelamentos
ocorridos nas rodovias brasileiras. Deste modo, esta medida tem por
objetivo propiciar maior segurança e tranquilidade para toda
população destes Municípios.

EMENDA Nº 153
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá conter recursos

necessários para a implementação da Internet Pública na rede
Estadual de Ensino.”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a implementação da internet na rede estadual de
ensino. Com o avanço das tecnologias e o surgimento da internet, as
pesquisas escolares passaram a contar com uma ferramenta de
grande valor, ainda não disponível nas escolas da rede estadual. Com
este recurso, o Estado possibilitará às crianças e aos jovens do
Estado o acesso à internet, garantido assim a inclusão digital de toda
a população.

EMENDA Nº 154
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá incluir recursos para
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construção de sete passarelas ao longo da Rodovia LMG 808, no
trecho que liga os Municípios de Contagem a Esmeraldas.”.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a construção de sete passarelas sobre a rodovia LMG 808, no
trecho que liga os Municípios de Contagem e Esmeraldas. A cada dia
deparamos com o aumento exarcebado dos índices de acidentes e
atropelamentos ocorridos nas rodovias brasileiras. Desse modo, esta
medida tem por objetivo propiciar maior segurança e tranquilidade
para toda população desses Municípios.

EMENDA Nº 155
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá conter recursos

necessários para implementação do “Plano Estadual da Juventude.”.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 156
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá conter recursos

necessários para implementação da Lei de Incentivo aos Esportes.”.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a implementação da Lei de Incentivo aos Esportes.
Seguindo o exemplo nacional, acredito que Minas Gerais também
pode direcionar recursos próprios para incentivar os atletas mineiros.
Nos últimos quatro anos, Minas Gerais voltou-se tanto para o choque
de gestão que os programas sociais ficaram praticamente esquecidos.
Acredito que está na hora de Minas estabelecer programas visando a
suprir o enorme déficit social do nosso Estado.

EMENDA Nº 157
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual deverá conter recursos

necessários para implementação do programa Sem Limites, que visa
equipar e adaptar os veículos de transporte escolar para portadores
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de deficiência física e de necessidades especiais.”.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação

orçamentária para a implementação do programa Sem Limites. Esse
programa tem por finalidade facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física e de necessidades especiais à escola, garantido
assim o direito constitucional da educação, bem como o pleno
exercício da cidadania.

Devemos entender a deficiência como uma questão social, que
envolve a todos nós, não como uma questão individual, só da pessoa
com deficiência. O que causa incapacidade é a não-adequação dos
ambientes, e essa adequação depende de cada um de nós, depende
de todos. Olhar antes de tudo a pessoa, com dignidade de ser
humano e direitos, com suas necessidades e potencialidades, e não a
deficiência que ela possui. Sabemos que a inclusão social das
pessoas com deficiência é responsabilidade de todos; por isso é dever
ético e moral promover a equiparação de oportunidades e a
acessibilidade.

EMENDA Nº 158
Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 7º:
“Art. 7º - (...)
§ 2º - As propostas parciais a que se refere o “caput” deste artigo

serão encaminhadas à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
até 15 de agosto de 2007, para conhecimento.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 159
Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 37:
“Art. 37 - (...)
§ 4º - A execução orçamentária e financeira da receita e da despesa

do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria
Pública e Poder Judiciário, será registrada no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-MG.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
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Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 160
Suprima-se o § 3º do art. 23.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 161
Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso XV:
“Art. 8º - (...)
XV - demonstrativo individualizado em valores nominais e

percentuais das despesas previstas com o Ministério Público, o
Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública e o Poder
Judiciário.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 162
Acrescente-se o seguinte § único ao art. 27:
“Art. 27 - (...)
Parágrafo único - 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 controladas pelo Estado a que se refere o “caput” e os
incisos I e II deste artigo serão encaminhados à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, para conhecimento, até 10 de julho de
2007.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 163
O § 1º do art. 37 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37 - (...)
§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o

pagamento dos bens e dos serviços contratados diretamente pelos
órgãos e pelas 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
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legislação em vigor, ficando o Ministério Público, o Tribunal de Contas
do Estado e o Poder Judiciário obrigados à adoção desse
procedimento.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 164
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Oorçamentária deverá incluir ação destinada à

execução dos objetivos descritos no “caput” do art. 3º da Lei nº
11.539, de 22 de julho de 1994, especialmente para implantar uma
unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - no
Município de Unaí, na região Noroeste do Estado, como forma de
garantir o disposto no Subitem 12 do Item 3.3 do Anexo II da Lei nº
15.032, de 20 de janeiro de 2004.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A Universidade Estadual de Minas Gerais - Uemg - foi

criada no bojo do art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais e
Transitórias da Constituição do Estado e teve sua organização
estabelecida na forma da Lei nº 11.539. A referida legislação, no
“caput” do seu art. 3º, estabelece que “compete à Universidade,
observados o princípio da indissociabilidade da pesquisa, do ensino e
da extensão e sua função primordial de promover o intercâmbio e a
modernização das regiões mineiras:”. Segundo o espírito que norteia
a Carta mineira, qual seja o de combater as desigualdades regionais,
a Uemg tem por missão fundamental promover o intercâmbio e a
modernização das regiões mineiras. Não bastasse isso, o Subitem 12
do Item 3.3 do Anexo II da Lei nº 15.032, de 20/1/2004, que
estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
fixa como uma de suas diretrizes de planejamento: “12 - desenvolver
uma política estadual para o ensino superior, com a participação da
UEMG, da UNIMONTES e das universidades federais em
funcionamento no Estado". Destarte, o art. 2º, V, do mesmo diploma
legal, dispõe que o PMDI tem por objetivos, entre outros, “a superação
das desigualdades sociais e regionais do Estado;”. Por derradeiro,
esta Casa aprovou, na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
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Informática, o Requerimento nº 200/2007, de autoria deste signatário,
que formulou apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior com vistas à
implantação de uma unidade da Uemg no Município de Unaí, na
região Noroeste do Estado.

Como se vê, a emenda que ora apresentamos apresenta-se material
e formalmente compatibilizada com diversos instrumentos de
planejamento do Estado, entre os quais o PMDI, e objetiva garantir
aos cidadãos que residem na região Noroeste do Estado pleno acesso
ao ensino superior. Vale acrescentar que a Uemg tem unidades em
quase todas as regiões do Estado, exceto na região Noroeste.

EMENDA Nº 165
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá recursos destinados ao custeio

das mensalidades Escolares, para os alunos carentes da
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, e suas fundações
associadas.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Muitos dos alunos que estudam na Uemg e em suas

fundações associadas são pessoas carentes, que necessitam de
auxílio para continuar seus estudos.

Tendo em vista que a Uemg ainda não teve condições de ser
estadualizada e com ensino superior gratuito, essas pessoas precisam
de algum tipo de auxílio.

O nosso objetivo é destinar recursos do Orçamento do Estado para
ampliar o acesso e garantir educação de qualidade em todos os níveis
de ensino em Minas Gerais, financiando bolsas de estudos, pesquisa
científica e projetos de extensão desenvolvidos por estudantes da
Uemg e fundações associadas.

EMENDA Nº 166
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para

ampliação do serviço de hemodiálise oferecido pelo Hospital da
Baleia.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
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Célio Moreira
Justificação: Desde 1944 o Hospital da Baleia exerce um importante

papel social, prestando assistência médica e hospitalar de qualidade
de forma humanizada e gratuita. São cerca de 600 mil atendimentos
ao ano. É inegável o alcance social que o Hospital da Baleia
proporciona à população mineira. Tendo em vista a demanda cada
vez maior, é necessário colocar em prática o projeto de ampliação do
serviço de hemodiálise. Acreditamos que o poder público, como
importante parceiro, poderá ajudar mais uma vez na promoção da
saúde dos seus cidadãos.

Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação
desta emenda.

EMENDA N° 167
Acrescente-se o seguinte § 4° ao art. 23:
“Art. 23 - (...)
§ 4° - Irregularidades puramente materiais nas pres tações de contas

dos Municípios referentes a convênios de transferências voluntárias
do Estado não os bloquearão na tabela de credores do Siafi-MG.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada

EMENDA Nº 168
O § 1º do art. 19 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 19 - (....)
§ 1º - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da

lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas
salarias dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de
desempenho e PERICULOSIDADE, 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.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Inácio Franco
Justificação: Em decorrência do notório e exacerbado aumento do

índices de violência e criminalidade, que passa também pela ausência
do Estado no seu dever de aumentar o Índice de Desenvolvimento
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Humano - IDH -, em áreas e regiões mais carentes, não se pode
deixar de levar em consideração, na formulação da política
remuneratória dos servidores estaduais, os adicionais de
periculosidade.

Atenção especial deve ser dada às classes dos policiais e dos
trabalhadores da educação, os primeiros por motivos óbvios e os
educadores e auxiliares quando a lotação se der em unidades de
ensino localizadas em áreas de IDH baixo e com estatísticas de
elevada ocorrência de crimes, roubos, assaltos etc.

EMENDA Nº 169
Acrescente-se onde convier:
“Art. (...) - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à

manutenção das estradas vicinais dos Municípios que mantêm
transporte escolar para alunos da rede estadual, de qualquer nível ou
série, em sua zona rural.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: O atendimento ao transporte escolar dos alunos das

redes estadual e municipal de ensino é feita pelos Municípios,
mediante repasse “per capita” de aluno da rede estadual, o qual varia
de acordo com o número de alunos atendidos e a extensão territorial
do Município; entretanto, é necessário que o Estado assuma a
manutenção das estradas que atendem às escolas rurais, destinando
para isso recursos orçamentários.

EMENDA Nº 170
Acrescente-se onde convier:
“Art. (...) - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada a

implantação do Programa Saúde da Família em Municípios com
população inferior a 10 mil habitantes e sem condições de garantir a
atenção básica à saúde.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Alguns Municípios de pequeno porte vêm encontrando

grande dificuldade para montar suas equipes para atender ao
Programa Saúde da Família - PSF -, devido à falta de pessoal técnico
de nível superior que se disponha a investir sua vida profissional num
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pequeno Município.
Em muitos casos, essa dificuldade decorre da receita municipal

insuficiente para oferecer salários atrativos aos profissionais.
Acreditamos que o Estado tem condições de superar essa

dificuldade, ao assumir a responsabilidade pela contratação desses
profissionais. Incluir na LDO recursos orçamentários para essa
destinação, significa o compromisso do Estado de garantir o
atendimento em atenção básica à saúde nos pequenos Municípios.

EMENDA Nº 171
Dê-se ao inciso I, do § 1º do art. 23 a seguinte redação:
“Art. 23 - (...)
§ 1º - (...)
I - 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas

áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
Adene - ou do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene -, ou para os Municípios com Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M- menor ou igual a 0,700
( zero vírgula setecentos), segundo cálculo efetuado pela Fundação
João Pinheiro para o ano de 2000.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A proposição visa a manter no texto da LDO 2008

dispositivo incluído nos anos anteriores que visa a diminuir o peso da
contrapartida dos Municípios mais pobres para transferências de
recursos em virtude de convênios, acordos ou instrumentos
congêneres.

EMENDA Nº 172
Acrescente-se onde convier:
“Art. (...) - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à aplicação

da política estadual de incentivo à produção e ao consumo de
mandioca e seus derivados.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Conforme projeto de lei aprovado pelo Legislativo

mineiro, o Estado deverá adotar uma política de incentivo à produção
e ao consumo da mandioca e seus derivados. Esta emenda parte do
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pressuposto de que o setor precisa se organizar para se desenvolver,
especialmente nesse momento favorável ao uso da mandioca não só
para fins alimentares, mas também para produção de biocombustível.
Para isso, é fundamental que se estimule a produção, o
processamento, a industrialização, a comercialização e a distribuição,
por meio de uma ação coordenada pelo governo do Estado, por meio
de seus órgãos de apoio, em articulação com os Municípios, as
associações, as entidades de classe e o setor privado.

EMENDA Nº 173
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada a promover

o resgate histórico e a valorização das comunidades remanescentes
dos quilombos, mediante a adoção das seguintes medidas:

I - identificar e demarcar os territórios ancestrais e as terras
remanescentes de quilombos no Estado de Minas Gerais;

II- promover o levantamento e a legalização dessas áreas, por meio
do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -;

III - promover o levantamento histórico e cultural dessas
comunidades.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A formação de quilombos foi uma constante durante

todo o período de escravidão. O art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal estabelece que o
Estado promoverá o resgate histórico e a valorização dos
remanescentes dos quilombos. A destinação de recursos
orçamentários, garantidos pela LDO, visa a ser um passo na direção
do resgate dessa dívida histórica com os descendentes dessas
comunidades que resistiram à escravidão.

EMENDA Nº 174
O § 2º do art. 41 passa a ter a seguinte redação:
Art. 41 - (...)
§ 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG

conferirá prioridade aos médios, pequenos, microempreendimentos,
pequenos produtores rurais e agricultores familiares, às comunidades
remanescentes de quilombos, às comunidades indígenas, às
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cooperativas e às associações de produção ou comercialização, bem
como ao desenvolvimento institucional e melhoria da infra-estrutura
dos Municípios.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A alteração proposta na redação original do § 2º do art.

41 visa incluir entre as prioridades para ações de fomento do BDMG
os agricultores familiares, comunidades remanescentes de quilombos
e comunidades indígenas, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável dessas comunidades.

EMENDA Nº 175
Acrescente-se ao art. 19 o seguinte § 2º:
“Art. 19 - (...)
§ 2º - Fica instituído o dia 1º de maio como data-base para a revisão

geral anual de que trata o “caput” deste artigo. ”.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 176
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para a

revitalização e ampliação das dependências do Centro de Formação
dos Bombeiros - Cebom - vinculado ao 2º Batalhão do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais, no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a revitalização e ampliação das dependências do Centro de
Formação dos Bombeiros - Cebom. O Corpo de Bombeiros é uma
instituição que desempenha um papel primordial em nossa sociedade
e que tem entre seus objetivos garantir a segurança e o bem-estar de
toda a população. Desse modo, o Centro de Formação dos Bombeiros
deve estar em perfeito funcionamento, equipado com as melhores
tecnologias e equipamentos, de modo a possibilitar o prosseguimento
do brilhante trabalho que a corporação desempenha junto a toda a
população.

EMENDA Nº 177
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Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para a

construção do Centro Olímpico e Esportivo do Parque Fernão Dias,
localizado nos Municípios de Contagem e Betim.”.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a revitalização do Parque Fernão Dias, que fica localizado nos
Municípios de Contagem e Betim. O Parque Fernão Dias ocupa uma
área de 1.200.000m², constituindo uma das opções de lazer da
população da Grande BH. A construção do Centro Olímpico e
Esportivo tem por finalidade promover atividades desportivas e
culturais para toda a população da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

EMENDA Nº 178
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para a

revitalização do Parque Fernão Dias, localizado nos Municípios de
Contagem e Betim.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a revitalização do Parque Fernão Dias, que fica localizado nos
Municípios de Contagem e Betim. O Parque Fernão Dias ocupa uma
área de 1.200.000m², constituindo uma das opções de lazer da
população da Grande BH e se encontra extremamante deteriorado,
restando iminente a necessidade de uma revitalização desse espaço.

EMENDA Nº 179
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para a

revitalização do Centro Social Urbano - CSU do Bairro Eldorado, no
Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a revitalização e iluminação das dependências do Centro Social
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Urbano - CSU do Bairro Eldorado, em Contagem. O CSU do Bairro
Eldorado desempenha importante papel junto à população de
Contagem, contribuindo para formação dos jovens da localidade e
promovendo atividades esportivas, culturais e profissionalizantes,
entre outras. O estado em que se encontra a sede do CSU-Eldorado é
lastimável, sendo fundamental sua revitalização, a fim de dar
continuidade aos projetos sociais desenvolvidos.

EMENDA Nº 180
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para a

revitalização e iluminação do Centro Social Urbano - CSU do Bairro
Amazonas, no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a revitalização e iluminação das dependências do Centro Social
Urbano - CSU do Bairro Amazonas, em Contagem. O CSU do Bairro
Amazonas desempenha importânte papel junto à população de
Contagem, contribuindo para formação dos jovens da localidade e
promovendo atividades esportivas, culturais e profissionalizantes,
entre outras. O estado em que se encontra a sede do CSU-Amazonas
é lastimável, sendo fundamental sua iluminação e revitalização, a fim
de dar continuidade aos projetos sociais desenvolvidos.

EMENDA Nº 181
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para criação da

‘Bombeirolândia’, vinculada ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros do
Estado de Minas Gerais, no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a criação da “Bombeirolândia”. O Corpo de Bombeiros é uma
instituição que desempenha um papel primordial em nossa sociedade
e que tem como um de seus objetivos garantir a segurança e o bem-
estar de toda a população. A criação da “Bombeirolândia” tem por
finalidade promover a integração e conscientização de toda a
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população do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros. A Polícia Militar
de Minas Gerais possui um trabalho semelhante com a
“Transitolândia”, onde promove a educação dos jovens em relação ao
trânsito e à cidadania e que tem demostrado excelentes resultados.

EMENDA N° 182
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas ao

fomento a iniciativas de produção de biodiesel nas regiões do Vale do
Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Mucuri.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Com a implantação da usina de processamento de

biodiesel pela Petrobras no Norte de Minas, abriu-se essa grande
oportunidade de geração de renda, particularmente para a agricultura
familiar. No Leste mineiro, já está em elaboração, com o apoio da
Universidade de Viçosa e da Universidade do Vale do Rio Doce -
Univale -, projetos-piloto de pequenas usinas de produção da matéria-
prima a ser fornecida à Petrobras. O projeto prevê a implantação de
cinco núcleos de pequenas usinas nos Vales do Rio Doce, do
Jequitinhonha e do Mucuri.

É muito importante que o Estado participe desse esforço que
envolve não apenas a implantação da usina, mas também a
capacitação técnica e organizacional de produtores para que esta
proposta se viabilize e se potencialize como alternativa de geração de
renda.

EMENDA N° 183
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a

promover o saneamento e a revitalização da Bacia do Rio Doce.”.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Rio Doce Limpo - Plano de Esgotos Sanitários para a

Despoluição da Bacia do Rio Doce, é um projeto elaborado pela Cipe
Rio Doce e aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Sua elaboração contou com a participação técnica e política das mais
importantes instituições com atuação regional e nacional na área de
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saneamento ambiental como a ANA, Copasa, Cesan, Funasa, Iema,
Igam, Feam, Assemae, Fonasc e Crea, além das Assembléias
Legislativas do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Desde 2005 os integrantes da Cipe Rio Doce vêm trabalhando pela
obtenção de recursos para a implementação do Plano Rio Doce
Limpo, tanto na esfera federal quanto na estadual, bem como para
ampliar recursos e investimentos para a formatação de um projeto
mais amplo de revitalização de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce,
nos moldes do Projeto de Revitalização da Bacia do Rio São
Francisco.

As Leis de Diretrizes Orçamentárias para 2006 e 2007 já incorporam
essa proposta como prioridade. Estamos propondo sua continuação
como meta a ser implementada em 2008.

Neste ano de 2007, foram alocados no Orçamento R$4.000.000,00
para elaboração de projetos de Estações de Tratamento de Esgoto -
ETEs, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana - Sedru em parceria com várias secretarias e órgãos
ambientais

EMENDA N° 184
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas ao

fomento de iniciativas de geração de trabalho e renda vinculadas ao
Centro de Informação, Apoio e Amparo à Família e ao Trabalhador no
Exterior (Ciaat) de Governador Valadares e região.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Em 2006 foi assinado convênio entre a Fundação

Banco do Brasil e a União Operária de Governador Valadares para a
implantação do Centro de Informação, Apoio e Amparo à Família e ao
Trabalhador no Exterior - Ciaat. Este Centro vem desenvolvendo
ações de amparo ao emigrante e a sua família tendo como principal
atividade a elaboração de projetos de geração de emprego e renda.

A Fundação Banco do Brasil disponibilizou recursos da ordem de
R$1.200.000,00 para a iniciativa, e a entidade executora das
atividades é a União Operária de Governador Valadares.

Inicialmente, a área de abrangência foi a desse Município, já tendo
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sido ampliada para outros locais do Leste Mineiro (10 cidades), em
face da grande emigração verificada na região: estimativas não
oficiais apontam que, apenas nos EUA, há 40 mil valadarenses. Neste
primeiro momento, a estimativa é de benefício a 12 mil famílias de
emigrantes de Valadares em situação de risco social.

As ações se darão por etapas e já foi elaborado diagnóstico para
conhecer a realidade socioeconômica das famílias e dos emigrantes.
A partir disso, estão sendo identificadas as necessidades e criadas
oportunidades para reintegração social, geração de trabalho e renda,
resguardo legal e outras que sejam necessárias. O estímulo ao debate
público, na busca de meios para amenizar as dificuldades dos
brasileiros no exterior, e a criação de um sistema público de
comunicação também são metas a serem cumpridas.

EMENDA N° 185
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para

cobertura integral do custeio das atividades regulares da Polícia Militar
e da Polícia Civil nos municípios mineiros.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Poder Executivo tem adotado sistematicamente a

prática de previsões orçamentárias insuficientes para as dotações
referentes ao custeio das atividades regulares da Polícia Militar e da
Polícia Civil nos Municípios, forçando as Prefeituras Municipais a
assumirem esse custeio, sob pena de verem paralisadas as atividades
de policiamento nos seus Municípios.

Não se pode permitir a continuação dessa pressão injusta sobre os
orçamentos municipais, obrigados a custear as ações de segurança
pública, atividade tipicamente de responsabilidade do Estado.

EMENDA N° 186
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para implantação de

Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência e das Delgacias
Especializadas da Mulher para implementação da Lei Maria da
Penha.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
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Elisa Costa
Justificação: Em 2005 foi aprovado o Plano Nacional de Políticas

para as Mulheres, e em 2006 foi aprovado o Plano Estadual. As ações
do Plano foram traçadas a partir de quatro linhas de atuação,
consideradas como as mais importantes e urgentes para garantir, de
fato, o direito a uma vida melhor e mais digna para todas as mulheres.

O enfrentamento da violência contra as mulheres é uma dessas
linhas de ação, que propõe, como um dos primeiros passos para
atingir seus objetivos, a instituição de redes de atendimento à mulher
em situação de violência. O Centro de Referência é um dos pilares
importantes dessa rede, devendo constar como meta prioritária, assim
como a implantação das Delegacias Especializadas para garantir a
implementação da Lei Maria da Penha.

EMENDA N° 187
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para subsidiar a

concessão de passe livre no transporte coletivo intermunicipal do
Estado aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com
idade superior a 65 anos, nos termos da Lei nº 9.760, de 20 de abril
de 1989.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O passe livre para deficientes físicos, mentais e visuais

e para pessoas com idade superior a 65 anos, além de ser um direito
constitucional, está respaldado na legislação mineira desde 1989. A
justificativa para a não-concessão desse direito em nosso Estado,
apesar da determinação legal, é a inexistência de recursos públicos
que subsidiem a concessão.

É necessário que o legislador mineiro dê esse novo passo, para a
concretização desse direito, explicitando-o como meta prioritária na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

EMENDA N° 188
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do § 1º do art. 23:
“Art. 23 - (...)
§ 1º - (...)
I - 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado com IDH
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abaixo da média estadual.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A transferência voluntária de recursos para Municípios

em virtude de convênio é uma grande contribuição para eles; no
entanto, um grande número deles se vêem obrigados a renunciar a
essas transferências por não conseguirem arcar com as despesas de
contrapartida. É grande o número de Municípios fora da área de
abrangência da Adene com IDH abaixo da média do Estado e muitas
vezes abaixo do IDH de Municípios da área de abrangência da Adene.
Consideramos, portanto, mais justo o critério do IDH, como parâmetro
para se definir o valor da contrapartida.

EMENDA N° 189
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para equipar a

Delegacia Especializada da Mulher de Governador Valadares
(disponibilização de espaço próprio, aquisição de equipamentos e
veículo).”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Para garantir a efetividade da Lei Maria da Penha é

fundamental o pleno funcionamento das Delegacias Especializadas
para atendimento da mulher vítima de violência. A Delegacia
Especializada de Governador Valadares já está funcionando, mas
ainda não foi equipada de forma a garantir o seu pleno funcionamento.

EMENDA N° 190
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para programa de

apoio ao transporte escolar para os estudantes que obtiveram vaga na
universidade através do ProUni.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O ProUni vem garantindo o acesso ao ensino

universitário para um grande número de estudantes de baixa renda;
no entanto, muitos destes estudantes não conseguem custear os
gastos com transporte, sendo forçados a abrir mão da vaga depois de
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conquistá-la. Esse problema se agrava no caso das cidades do interior
do Estado que não tem faculdade, sendo seus estudantes
encaminhados para a cidade-pólo, o que aumenta o custo do
transporte.

Consideramos de fundamental importância, para que os estudantes
mineiros, em especial os do interior, garantam seu acesso ao ensino
universitário, que o governo do Estado subsidie o transporte para os
estudantes cuja receita familiar não é suficiente para custear o
deslocamento para outro Município.

EMENDA N° 191
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para a implantação da

escola integral e integrada na rede estadual de ensino fundamental
em Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O funcionamento de escolas integrais tem demonstrado

resultados surpreendentes, tanto do ponto de vista do aproveitamento
escolar quanto no papel de absorver o estudante em atividades que
contribuem para retirá-lo do contato com a droga e os descaminhos da
violência urbana. É sem dúvida uma meta a ser atingida, como forma
de melhorar a qualidade e o aproveitamento do ensino e de contribuir
para a redução da violência urbana.

EMENDA N° 192
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para garantir a

contrapartida ao convênio federal para implantação dos Consórcios de
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local - Consads - do Vale do
Rio Doce, nas regiões da Bacia do Suaçui - Guanhães e no entorno
de Governador Valadares.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Os Consórcios de Segurança Alimentar e

Desenvolvimento Local - Consads - visam ao atendimento à camada
da população de baixa renda e em situação de insegurança alimentar,
de modo a promover o acesso delas à alimentação de boa qualidade,



1387

bem como a possibilidade de geração de renda com a venda do
excedente "in natura" ou a agregação de valor dos alimentos através
da sua transformação.

O Estado de Minas Gerais ainda está atrasado na implementação
dessa rede, tendo constituído até o momento apenas três Consórcios,
o que dificulta a obtenção de recursos federais para apoio a Projetos
de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias. É
importante que o Estado realize decisivamente ações visando à
constituição de Consórcios, e estamos trabalhando especialmente
para implantação do Consad do Vale do Rio Doce.

EMENDA Nº 193
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para ações de apoio

à agropecuária no Estado, priorizando as seguintes:
I - criação de um centro de tecnologia do leite na cidade de Bom

Despacho, que atenda à bacia leiteira do Centro-Oeste;
II - instalação de tanques comunitários de resfriamento de leite em

comunidades rurais;
III - apoio às microcooperativas e às pequenas cooperativas de

produtores de leite;
IV - ampliação e universalização do atendimento a todo o Estado

das ações do Programa Estadual da Cadeia Produtiva do Leite (Minas
Leite).”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: O Estado de Minas Gerais tem como um dos principais

pilares de sua economia a atividade agropecuária, e nesta o leite
ocupa lugar de destaque. Nesse sentido o setor produtivo ligado ao
leite deve merecer, no investimento público, a devida priorização. É o
que se pretende com a emenda em causa, a qual, ressalte-se, está
sendo apresentada consoante estudos realizados pela Secretaria de
Estado de Agricultura, que tem as atividades citadas como de
importância estruturadora para o desenvolvimento do Estado. Trata-
se, pois, de recolocar o leite produzido em Minas como produto de
destaque no cenário nacional.

Entre as ações destacamos a necessidade de criação do Centro de
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Tecnologia do Leite na cidade de Bom Despacho. Aquela bacia leiteira
já ocupou a 2ª posição em quantidade e qualidade de leite no Estado.
A falta de investimentos por parte do governo fez com que a região
despencasse para a 5ª posição. O Centro Tecnológico seria o resgate
do setor produtivo do leite na região.

Outra importante ação que deve ser priorizada é a instalação de
tanques comunitários de leite, com o objetivo de inserir os pequenos
produtores, que hoje somam aproximadamente 15 mil pequenos
produtores rurais, no mercado de leite “in natura”. Segundo estudos
da Secretaria de Estado de Agricultura, é necessária a instalação de
mil tanques em 500 Municípios.

A emenda apresenta importante estratégia de ação governamental,
razão pela qual a LDO deve assegurar recursos para as citadas
atividades.

EMENDA Nº 194
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária deverá prever recursos para a

elaboração e execução de políticas públicas nas áreas de educação,
saúde, esportes, cultura, lazer, profissionalização, habitação,
segurança pública e outras, que assegurem a plena inserção
socioeconômica das mulheres excluídas e socialmente fragilizadas,
em consonância com os Planos Nacional e Estadual de Políticas
Públicas para as Mulheres.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: Esta proposta, oriunda de solicitação dos movimentos

de mulheres de todo o Estado de Minas Gerais, visa a garantir, na Lei
Orçamentária, recursos para a elaboração e execução das políticas
públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida das mulheres.

Com a criação da Coordenadoria Especial de Políticas para as
Mulheres, o Governo do Estado iniciou um processo de atuação direta
junto a mulheres, sobretudo àquelas vítimas de violência e de outras
formas de discriminação. Para que essa Coordenadoria possa
desenvolver e executar as políticas específicas para as mulheres,
precisamos garantir no Orçamento Estadual recursos suficientes para
este fim.
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A previsão destes recursos será uma demonstração efetiva de que a
mulher está colocada como uma prioridade em Minas.

EMENDA Nº 195
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para a elaboração

do Plano Diretor Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do
Aço, em consonância com estudo feito pela Fundação João Pinheiro
denominado “Vale do Aço 2020”.”

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: Entre os grandes desafios de nossas regiões

metropolitans, apresenta-se, com primazia, a produção de planos
diretores, os quais, por necessidade do planejamento local, devem ser
editados com a máxima brevidade possível. É sabido que se trata de
operação de elevado custo e que a Região Metropolitana do Vale do
Aço não tem como arcar sozinha com tal responsabilidade. É,
portanto, indispensável que reservemos recursos no Orçamento de
2008 para atividade de apoio à elaboração do Plano Diretor
Metropolitano.

Entre  as metas da Secretaria de Políticas Urbanas e
Regionalização - Sedru -, está a implementação das Regiões
Metropolitanas e seus órgãos, sobretudo as Agências de
Desenvolvimento. Com esse objetivo, está agendada para o mês de
outubro de 2007 a primeira Conferência Metropolitana do Vale do Aço.
Uma vez instalada, a Agência terá como atribuição primordial elaborar
o Plano Diretor Metropolitano que tem a finalidade de integrar as
ações dos Municípios, buscando, assim, o desenvolvimento regional.

Considerando os elevados custos com a elaboração do Plano
Diretor, a sua realização somente será possível com o apoio
institucional e financeiro do Estado.

A emenda apresenta, portanto, importante estratégia de ação
governamental, razão pela qual a LDO deve assegurar recursos para
este projeto.

EMENDA Nº 196
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para a elaboração e
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a execução do plano emergencial de combate à feminilização da AIDS
no Estado de Minas Gerais, a ser desenvolvido em parceria com o
governo federal.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: O combate a AIDS é tido por todos os governos como

uma prioridade. Inserido nesse quadro está o combate ao processo de
feminilização da AIDS, uma faceta do problema até então
desconsiderada.

Por possuir características muito específicas, a mulher deve ter
também tratamento e cuidados especiais, sobretudo no que diz
respeito às doenças sexualmente transmissíveis.

O enfrentamento desse problema está mobilizando a todos os
governos, deve, portanto, ser encarado como um problema de saúde
pública, necessitando assim de recursos específicos.

A emenda apresenta importante estratégia de ação governamental,
razão pela qual a LDO deve assegurar recursos para esse projeto.

EMENDA Nº 197
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. .... - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à inclusão

no Programa Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos
Municípios - Pró Acesso - do trecho da estrada que liga Miravânia -
São João das Missões.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Esta emenda visa a melhorar a ligação histórica entre

os Municípios de Miravânia e São João das Missões, além de
favorecer a população que utiliza a rede de serviços judiciários,
bancários, de saúde, comércio, no Município de Manga, cuja ligação
será facilitada pela estrada Miravânia - São João das Missões.
Também beneficia a maior reserva indígena do Estado, ao atender
mais de 8 mil índios Xacriabás.

Trata-se, portanto, de obra de importância para o desenvolvimento
dessa região, sendo antiga aspiração dos Municípios que a
constituem.

EMENDA Nº 198
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada a ampliação

do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do SUS-MG - Pro-Hosp, para incluir entre os seus
beneficiários os hospitais localizados nos Municípios da região Norte
de Minas.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A região Norte do Estado de Minas Gerais ocupa uma

área de 120.701km2, correspondente a 20,7% do território do Estado.
Engloba 86 Municípios, com 1.416.334 habitantes (censo
demográfico, de 1995).

Predominam os Municípios de pequeno porte, que possuem infra-
estrutura urbana deficiente e níveis mais baixos de qualidade de vida,
com economias locais baseadas nas atividades agropecuárias e
extrativistas.

As características geofísicas da região, com seus ecossistemas de
cerrado e caatinga, seu clima semi-árido e as precárias condições de
vida da maior parte da sua população, além de um padrão de
desenvolvimento terrivelmente excludente e desigual, contribuem para
que o Indicador de Desenvolvimento Humano - IDH - seja o mais
baixo do Estado.

O Norte de Minas apresenta o valor de 0,54, inferior ao IDH do
Nordeste brasileiro (0,548), região mais pobre do Brasil.

Em relação ao atendimento à saúde, as longas distâncias, a
precariedade das estradas e do transporte nos diversos Municípios e
os hospitais microrregionais e macrorregionais definidos como
prioritários pelo Pró-Hosp, tornam a atenção à saúde um dos focos de
problemas regionais.

Esta emenda visa a corrigir esse problema, ampliando o Pró-Hosp
na região Norte de Minas, facilitando o acesso da população à saúde.

EMENDA Nº 199
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à reforma e

à adequação dos aeroportos das cidades de Manga e Porteirinha, no
Norte de Minas.



1392

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A proposta em questão visa a garantir na LDO os

recursos necessários à melhoria dos aeroportos de duas cidades-
pólos na região Norte de Minas: Manga e Porteirinha.

Essas obras terão um papel importante no desenvolvimento
regional, facilitando a ligação dessas cidades com o restante do
Estado.

EMENDA N° 200
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A proposta orçamentária conterá previsão de receitas

oriundas do ressarcimento aos órgãos estaduais do Sistema Único de
Saúde pelos planos privados de saúde em virtude de atendimentos e
procedimentos prestados aos seus usuários.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A saúde é um direito de todos e dever do Estado,

preceitua a Constituição da República de 1988. Mesmo sendo um
dever do Estado, não é monopólio do poder público, pois a
Constituição também permite que a iniciativa privada preste
assistência à saúde. Coexistem, no Brasil, os serviços públicos e
privados de assistência à saúde, com princípios e objetivos bem
distintos. A fim de regulamentar a assistência privada à saúde, o
Estado editou a Lei nº 9.656, de 1998, que, em seu art. 32, disciplinou
o ressarcimento ao SUS. No entanto, as empresas oferecem a
cobertura, mas deixam de assegurá-la, ficando os tratamentos mais
caros, particularmente os de urgência e emergência, a cargo do
Estado. Em razão dessa omissão, as operadoras acabam tendo um
acréscimo em seus patrimônios, ferindo o princípio, norteador do
ressarcimento, do não-enriquecimento sem causa. Sendo a natureza
jurídica do instituto meramente restituitória e não uma taxa, não existe
a violação aos princípios da legalidade e anterioridade, não trazendo
nenhum ônus aos planos, por serem cobrados destes apenas os
valores efetivamente cobertos pelos contratos. É tarefa estatal a
regulamentação, a fiscalização e o controle dos serviços de saúde.
Apesar dessa regulamentação, que impõe ao Estado o dever de
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efetuar a cobrança pelo ressarcimento, este não vem sendo efetuado,
motivo pelo qual propomos a emenda, que visa instar o Executivo a
cumprir essa obrigação.

EMENDA N° 201
Dê-se ao inciso VIII do art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
VIII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2008,

acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas
com amortização e com juros e encargos e de quadro detalhado
evidenciando, para cada operação de crédito, a natureza da dívida, o
respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções de
pagamento de amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e o
cronograma de pagamento;”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O Estado de Minas Gerais foi uma das unidades da

Federação que registrou maior aumento no endividamento público nos
últimos quatro anos, conforme acompanhamento do Banco Central. A
dívida do governo mineiro somava R$48.082.000.000,00 em outubro,
com aumento de 5,58% sobre dezembro de 2005 e de 40,23% sobre
o final de 2002. Não há dúvida de que o endividamento é método
legítimo para a antecipação de investimentos, que, de outra forma,
poderiam chegar tarde demais para o atendimento da população. No
entanto, uma vez que essas operações podem comprometer a
capacidade de gerações futuras na busca do desenvolvimento, é
necessário que se promova o maior grau possível de transparência
em sua administração. A emenda promove a ampliação do
detalhamento já constante na Lei Orçamentária sobre os custos da
dívida pública, adotando critérios já usuais em Estados como São
Paulo e Bahia.

EMENDA N° 202
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância do princípio da publicidade, o Tribunal de Contas do
Estado disponibilizará na internet, para acesso de toda a sociedade, a
íntegra dos processos das tomadas ou prestações de contas anuais e
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extraordinárias dos órgãos e entidades da administração pública
estadual.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O Tribunal de Contas do Estado é um dos únicos do

Brasil que não coloca à disposição do público os relatórios de
auditoria e os processos relativos aos pareceres prévios sobre as
contas do Governador. Normalmente esse material, de alta qualidade
técnica e riquíssimo para o estudo e entendimento da administração
pública estadual, é apenas publicado no Diário Oficial, gerando
desnecessárias dificuldades de acesso. Não há razões técnicas para
que esses documentos, de natureza eminentemente pública, não
sejam disponibilizados por meio da internet.

EMENDA N° 203
Acrescente-se ao art. 38 o seguinte parágrafo único:
“Art. 38 - (...)
Parágrafo único - Poderão também ser habilitadas pelos órgãos

competentes, para acessar diretamente os sistemas referidos no
“caput”, entidades sem fins lucrativos credenciadas segundo requisitos
estabelecidos em decreto.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: A proposta visa ampliar a participação popular no

processo orçamentário, permitindo que entidades sem fins lucrativos
tenham acesso, para consulta, aos sistemas de execução
orçamentária. Desse modo, procuramos ampliar a visibilidade do uso
dos recursos públicos, permitindo que entidades ligadas aos
movimentos sociais acompanhem diretamente a ação estatal, sem a
interposição de interpretações sobre os dados e informações públicos.
Acreditamos que a possibilidade aberta pela emenda, enquanto não
se providencia o completo acesso por todos os cidadãos a esses
dados, tem importante efeito pedagógico, ao facilitar a elaboração de
pesquisas sobre o orçamento e a administração pública em centros de
pesquisa e entidades interessadas nas políticas públicas estaduais.

EMENDA N° 204
Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação suficiente à quitação
integral das indenizações às vítimas de torturas cometidas por
agentes do Estado.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Temos notícias de que vêm-se acumulando processos

de indenização, já reconhecidos pelo Conselho Estadual de Direitos
Humanos, com pagamentos pendentes. A indenização a vítimas de
tortura foi determinada pela Lei n° 13.187, de 1999 , e, após a
deliberação do Conselho, é considerada direito líquido e certo. Não há
razão para que o Estado postergue o pagamento dessas indenizações
que, além de não representarem peso significativo no orçamento, são
uma obrigação moral incontornável.

EMENDA N° 205
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação suficiente para a

universalização do transporte escolar.”.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O Fundeb é o primeiro passo de um ambicioso

programa de melhoria e aperfeiçoamento da educação básica, que
precisa da colaboração de todos os entes federados para alcançar os
resultados esperados pela sociedade. Um ponto de importância
fundamental, particularmente nos pequenos Municípios, é a garantia
de transporte escolar para todas as crianças e adolescentes em idade
escolar. Acreditamos que o Estado pode dar uma grande colaboração
na universalização desse serviço, auxiliando os Municípios na sua
execução e complementando os recursos necessários a sua
implementação.

EMENDA N° 206
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Executivo, o Judiciário e o Ministério Público promoverão

a publicação trimestral dos valores consolidados, por Município,
microrregião e região de planejamento, dos convênios previstos no
art. 62 da Lei Complementar n° 101, de 2000, nos qu ais participe o
Estado, discriminando a função orçamentária a qual correspondem os
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respectivos objetos de gasto.”.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: Chegam a esta Casa, constantemente, reclamações

por parte de diversas prefeituras sobre o pesado encargo que estas
têm sido obrigadas a assumir para garantir o fornecimento, aos seus
munícipes, de serviços de competência estadual ou federal. A emenda
procura esclarecer os termos da discussão, permitindo a consolidação
e quantificação dos dados referentes a esses encargos delegados aos
Municípios na esfera estadual. Dessa forma, acreditamos que o
debate poderá se dar em termos mais consistentes, permitindo o
planejamento de ações que diminuam os custos desses serviços e
que promovam a progressiva assunção das despesas decorrentes
pelo ente constitucionalmente competente.

EMENDA N° 207
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação suficiente para a

implantação do ensino profissionalizante em todas as microrregiões
do Estado.”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Bancada do PT - Carlin Moura.
Justificação: O Fundeb é o primeiro passo de um ambicioso

programa de melhoria e aperfeiçoamento da educação básica, que
precisa da colaboração de todos os entes federados para alcançar os
resultados esperados pela sociedade. Um ponto de importância
fundamental é a garantia de ensino profissionalizante para todos os
jovens e adolescentes, de modo a aumentar suas possibilidades de
sucesso na entrada no mercado de trabalho. Acreditamos que o
Estado pode dar uma grande colaboração na universalização desse
serviço, auxiliando os Municípios na sua execução e complementando
os recursos necessários a sua implementação.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com Dom Geraldo Lyrio Rocha por sua eleição
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para o cargo de Presidente da CNBB (Requerimento nº 498/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de regozijo com a Banda Dominus por sua participação nas
celebrações da vinda do Papa Bento XVI ao Brasil (Requerimento nº
515/2007, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Sesc, na pessoa de seu Diretor Regional,
Sr. Robinson Corrêa Gontijo; e com o Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões, na pessoa de sua Presidente,
Sra. Magdalena Rodrigues, pelos 10 anos do Prêmio Sesc-Sated, de
arte e dança (Requerimento nº 542/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Pastor Jeremias Pereira da Silva, da
Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pela passagem do 38º
aniversário dessa Igreja (Requerimento nº 549/2007, da Deputada
Gláucia Brandão);

de congratulações com a Casa de Cultura Josephina Bento, do
Município de Betim, pela comemoração dos 20 anos de sua fundação
(Requerimento nº 557/2007, do Deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com a Associação Novo Encanto de
Desenvolvimento Ecológico, com o poder público e a sociedade de
Caxambu pela realização do Festival Água no 3º Milênio
(Requerimento nº 576/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho);

de aplauso ao Centro Espírita Paz, Luz e Amor pelos 105 anos de
sua fundação (Requerimento nº 581/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça);

de congratulações com o Padre Agostinho Louis Damen pelo serviço
prestado ao povo de Minas Gerais, em especial ao povo de Bandeira
do Sul (Requerimento nº 585/2007, do Deputado Tiago Ulisses);

de aplauso ao Sr. Antônio Ernesto Werna de Salvo pelo recebimento
da Grande Medalha do Mérito Rural, conferida pela Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg - e pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Requerimento nº 588/2007,
do Deputado Chico Uejo);

de aplauso ao Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas,
na pessoa de seu Presidente, Sr. Evaristo José Caixeta, pelo
recebimento da Medalha do Mérito Rural, conferida pela Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg - e pelo
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Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Requerimento nº 589/2007,
do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com o Sr. Djalma Bastos Morais, Presidente da
Cemig, pelo transcurso do 55º aniversário de fundação dessa
empresa (Requerimento nº 590/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Ricardo Santos Bartholo, membro do
Conselho de Administração e fundador da Cooperativa de Produtores
de Grãos de Patrocínio - Coopa 10 -, pelo recebimento da Comenda
Antônio Secundino de São José (Requerimento nº 596/2007, do
Deputado Deiró Marra);

de congratulações com o Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pelo recebimento da Comenda
Antônio Secundino de São José (Requerimento nº 597/2007, do
Deputado Deiró Marra);

de congratulações com o Sr. Roberto Simões, Presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
Faemg -, por seu desempenho à frente dessa entidade (Requerimento
nº 603/2007, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com o Sr. Silas Brasileiro por ter sido indicado
para receber a Medalha do Mérito Rural, a ser conferida pela
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
Faemg (Requerimento nº 604/2007, do Deputado Inácio Franco);

de aplauso à Rádio Tropical de Três Corações Ltda. pelo transcurso
de seus 60 anos de fundação (Requerimento nº 605/2007, do
Deputado Sebastião Helvécio);

de congratulações com o Sr. Pedro Constantino, Diretor-Presidente
da IAC - Participações e Empreendimentos Ltda. - SP -, pelo
recebimento da Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro
2007 (Requerimento nº 619/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com o Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente
da OAB-MG, e com o Sr. Adriano Cardoso da Silva pela passagem do
10º aniversário de criação da Comissão OAB Jovem (Requerimento nº
620/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a OAB - Seção Minas Gerais, na pessoa de
seu Presidente, Sr. Raimundo Cândido Júnior pelos 30 anos de
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circulação do “Jornal do Advogado”, órgão oficial da instituição
(Requerimento nº 621/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Palmas pelo transcurso do
115º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 622/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça);

de congratulações com a comunidade de Ubá pelo transcurso do
150º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 623/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça);

de congratulações com a comunidade de Juiz de Fora pelo
transcurso do 150º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 624/2007, da Deputada Maria
Lúcia Mendonça);

de congratulações com o Sr. Bryan Bolasco, Cônsul da Itália no
Brasil, pela comemoração do Dia Nacional da República Italiana
(Requerimento nº 633/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cristais pelo transcurso do
59º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 634/2007, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Sr. Cláudio Bueno Guerra pela
homenagem recebida da Unesco-IHE (Requerimento nº 635/2007, da
Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com o Sr. Carlos Magno Oliveira pelo
recebimento da homenagem Comenda do Mérito Industrial 2007,
concedido pela Fiemg (Requerimento nº 637/2007, do Deputado
Bráulio Braz);

de congratulações com a Associação Brasileira de Agências de
Publicidade - Capítulo Minas Gerais, na pessoa de seu Presidente, Sr.
Roberto Hilton da Silva, pela posse de sua nova diretoria para o biênio
2007-2009 (Requerimento nº 639/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Secretário de Saúde e ao Prefeito Municipal de
Guaraciama pelo lançamento do Programa Sanitário Portal do Norte
para o transporte de pacientes do Consórcio de Saúde Portal do Norte
(Requerimento nº 711/2007, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE JUNHO DE 2007

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.305, DE 22 DE JUNHO DE 2007

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - O inciso III do “caput” do art. 1° da Res olução n° 5.198, de
21 de maio de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - (...)
III - no terceiro grau, a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria

de Finanças e Informática, a Diretoria de Comunicação Institucional, a
Diretoria de Rádio e Televisão, a Diretoria de Recursos Humanos, a
Diretoria de Infra-Estrutura e a Procuradoria-Geral;”.

Art. 2° - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, p assa a vigorar
na forma do Anexo desta resolução.

Art. 3° - Fica criado o Comitê de  Assessoramento  Estratégico -
CAE -, vinculado à Diretoria-Geral, com a finalidade de assessorar a
Mesa da Assembléia Legislativa, por intermédio da Diretoria-Geral e
da Secretaria-Geral da Mesa, no planejamento das estratégias e das
ações necessárias à implementação das políticas institucionais.

Parágrafo único - O Comitê de que trata o “caput” deste artigo será
disciplinado em regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

Art. 4° - Os cargos de provimento em comissão de re crutamento
amplo da Secretaria da Assembléia Legislativa aos quais é atribuído
valor unitário de pontos são os seguintes:

I - os previstos no Anexo I da Resolução n° 5.100, de 29 de junho de
1991, com as alterações promovidas pelas Resoluções n° 5.179, de
23 de dezembro de 1997, e n° 5.203, de 19 de março de 2002,
observada a pontuação e o quantitativo de cargos previstos no art. 8°
da Resolução n° 5.203, de 2002;

II - os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa,
das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de
Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não
exceda a 20% (vinte por cento) da totalidade daqueles previstos no
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inciso I do “caput” deste artigo.
Art. 5° - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a efetuar, nos

termos dos arts. 1° e 10 a 13 da Resolução n° 5.216 , de 12 de agosto
de 2004, o pagamento do débito oriundo da conversão de
vencimentos, proventos e da complementação de pensão em Unidade
Real de Valor - URV -, correspondente ao percentual de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento) sobre esses estipêndios percebidos
mensalmente pelo interessado no período de competência,
compreendido entre 1º de abril de 1994 e 30 de junho de 1997.

§ 1° - O pagamento do débito de que trata o “caput”  deste artigo
será disciplinado em regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 2° - Será aplicado o índice correspondente a 0,25 % a.m. (zero
vírgula vinte e cinco por cento ao mês) ao saldo devedor apurado nos
termos do “caput” deste artigo a partir do mês de competência em que
se fez devida cada parcela até a liquidação da totalidade desse débito.

§ 3° - É vedada a aplicação de outro índice de corr eção monetária
ou de juros de mora.

§ 4° - A Assembléia Legislativa incluirá em sua pro posta
orçamentária para os exercícios de 2008 e seguintes a previsão dos
créditos necessários ao pagamento de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 6° - O parágrafo único do art. 3° da Resolução  n° 5.216, de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)
Parágrafo único - A partir do mês subseqüente ao da publicação

desta resolução e até o mês de liquidação da totalidade do débito de
que trata o “caput” deste artigo, aplicar-se-á ao saldo devedor apurado
na forma desta resolução o índice correspondente a 0,25% a.m. (zero
vírgula vinte e cinco por cento ao mês).”.

Art. 7° - A transação judicial e o acordo extrajudi cial a que se
referem esta resolução e a Resolução n° 5.216, de 2 004, poderão ser
firmados até 31 de julho de 2008.

Art. 8° - Fica revogado o art. 8° da Resolução n° 5 .134, de 10 de
setembro de 1993.

Art. 9° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de junho de

2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do
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Brasil.
Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

Anexo
(a que se refere o art. 2° da Resolução nº 5.305 , de 22 de junho de

2007)
“Anexo

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução n° 5.198, de 21 de
maio de 2001)

Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas
de suporte temático e processual à Mesa, ao Plenário e às Comissões
e acompanhar e sistematizar os resultados de projetos e programas
de interlocução com a sociedade, de modo a contribuir para que a
Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão
institucional.

Diretoria de Finanças e Informática - DFI: gerir, no nível estratégico,
as ações nas áreas de finanças e de sistemas de informações, de
modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Comunicação Institucional - DCI: gerir as ações
estratégicas de comunicação institucional, voltadas para a divulgação
das atividades do Poder Legislativo, a formação da opinião pública, a
construção e o monitoramento da imagem institucional e para o
estabelecimento de canais permanentes de interlocução com os
diversos públicos da instituição, por meio de técnicas de jornalismo,
relações públicas e marketing institucional, a partir da visão
estratégica e da atuação planejada de comunicação integrada,
sistemática e contínua, de modo a contribuir para que a Assembléia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Rádio e Televisão - DTV: gerir, no nível estratégico, o
sistema integrado de transmissão dos sinais da TV Assembléia em
todo o território do Estado de Minas Gerais e as ações necessárias à
divulgação, por meio da produção e veiculação na TV Assembléia e
em meio radiofônico, das informações relacionadas com a cobertura
das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho



1403

parlamentar.
Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico,

as ações de recursos humanos e de assistência à saúde do servidor
de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Infra-Estrutura - DIF: gerir as ações estratégicas de
suprimento, apoio logístico, suporte às atividades institucionais e
controle patrimonial, segurança e vigilância, de modo a contribuir para
que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente sua
missão institucional.

Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembléia
Legislativa, representá-la judicial e extrajudicialmente e supervisionar
os serviços de proteção, defesa e orientação do consumidor, de modo
a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.”.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 5/2007, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições:  Projetos de Lei nºs 1.294 a
1.302/2007 - Requerimentos nºs 749 a 767/2007 - Requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho - Proposições Não Recebidas:
Requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça (3) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,
de Educação, de Saúde, de Turismo, do Trabalho e de Assuntos
Municipais e dos Deputados Célio Moreira, Eros Biondini, Tiago
Ulisses e Zezé Perrella - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Paulo Cesar e Almir Paraca, da Deputada
Elisa Costa e dos Deputados Weliton Prado e Gustavo Valadares - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
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deferimento - Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento;
discurso do Deputado Carlin Moura - 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 - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares  - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h10min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “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:

OFÍCIO Nº 5/2007
Belo Horizonte, 18 de junho de 2007.
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Comunico a Vossa Excelência que, na sessão plenária
extraordinária realizada em 15 de junho de 2007, este egrégio
Tribunal apreciou o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais,
exercício de 2006, emitindo o parecer prévio de sua competência.

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, cópia do
Processo nº 726.996, que contém o referido parecer prévio,
esclarecendo que as notas taquigráficas relativas à sessão plenária
supramencionada serão posteriormente enviadas a essa Casa
Legislativa.

Valho-me da oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência a
expressão de elevado apreço.

Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas.”
- Anexe-se à Mensagem nº 22/2007.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Orlando Carvalho, Presidente do TJMG, encaminhando, para

conhecimento desta Assembléia, o resultado dos trabalhos de
Conciliação de Precatórios realizados por esse Tribunal. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Educação - FNDE -, solicitando seja desconsiderado
o Comunicado nº 267, procedente desse Fundo, que informou a
liberação dos recursos financeiros que menciona, tendo em vista o
cancelamento da respectiva ordem bancária. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.294/2007
Declara de utilidade pública o Lar de Proteção à Criança e ao

Adolescente – Lar das Meninas, com sede no Município de
Nepomuceno.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Proteção à

Criança e ao Adolescente - Lar das Meninas, com sede no Município
de Nepomuceno.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Lar de Proteção à Criança e ao

Adolescente - Lar das Meninas consiste em proteger e assistir a
crianças e adolescentes do sexo feminino, em situação de risco,
atuando como instrumento de apoio, concedendo-lhes assistência
social, educacional, psicológica, humana e religiosa capaz de suprir
todas as suas necessidades. Além disso, apresenta os requisitos
legais para ser declarado de utilidade pública, razão pela qual
solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.295/2007
Declara de utilidade pública a Associação Hidroquintas, com sede

no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Hidroquintas, com sede na Rua Alameda das Avencas, s/nº - Bairro
Quintas da Serra, no Município de Caeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública estadual a Associação Hidroquintas, com sede no Município
de Caeté, entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos.

Trata-se de uma organização não governamental, fundada em
30/9/99, sem distinção de raça, nacionalidade, religião, cor, estado
civil, sem conotação político-partidária, com finalidade específicas,
sem fins lucrativos e não econômicos, cujo fundamento principal é o
de promover a melhoria da qualidade de vida dos moradores e o bem-
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estar de seus associados.
Constituem objetivos da Hidroquintas a captação, o armazenamento,

a distribuição e a administração do sistema de abastecimento de água
existente no Bairro Quintas da Serra, no Município de Caeté;
proporcionar aos associados e moradores condições de uso
adequado de água potável, da rede de distribuição e de todos os
equipamentos componentes do sistema; preservar e proteger o meio
ambiente, o equilíbrio ecológico e os mananciais no Bairro Quintas da
Serra e áreas adjacentes; sugerir, promover, colaborar, coordenar e
executar ações e projetos nas áreas: ambiental, social, educacional,
de infra-estrutura e melhoria da qualidade de vida dos associados e
moradores do Bairro Quintas da Serra, podendo para tanto celebrar
convênios, contratos e acordos com órgãos públicos e privados,
organizações não governamentais nacionais e internacionais;
mobilizar a comunidade objetivando a promoção e a defesa dos
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos
associados nos termos da legislação pertinente; repelir com firmeza,
eficácia e determinação toda e qualquer atividade que polua,
desfigure, atende contra o meio ambiente e degrade o Bairro Quintas
da Serra; promover e executar projetos, programas e planos de ação
social nos termos do disposto na Lei Orgânica da Assistência Social -
Loas - Lei Federal nº 8.742, de 7/12/93; representar e defender os
interesses dos associados e moradores perante o poder público
municipal, estadual e federal ou quaisquer de seus órgãos ou
entidades, objetivando captar recursos financeiros ou obter melhorias
para Quintas da Serra.

Com tais considerações, espero contar com o indispensável apoio
dos meus nobres pares para sua aprovação.

- 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 1.296/2007
Declara de utilidade pública o Clube dos Cavalheiros da Rosa

Mística, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Cavalheiros
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da Rosa Mística, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Getúlio Neiva
Justificação: O Clube dos Cavalheiros da Rosa Mística tem como

objetivo a difusão do civismo e da integração social de seus
associados através da realização de reuniões, atividades de lazer e
recreação, culturais e esportivas, além da promoção de campanhas
para arrecadação de materiais de construção, que são destinados à
parcela mais carente da população. Atua na proteção da saúde da
família, da maternidade, da infância e das pessoas idosas e no
combate à fome e à pobreza, por meio de ações contínuas e
duradouras. Assiste especificamente as pessoas portadoras de
necessidades especiais, com iniciativas que visam à sua habilitação
para o mercado de trabalho.

Tendo em vista o processo de cooperação e confraternização de
seus associados, a entidade procura apoiar moral e economicamente
outras instituições voltadas para assistência aos menos favorecidos.

Por esse esforço de importância social, esperamos anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que está sendo proposto por
intermédio deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.297/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis 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

Sabinópolis terreno com área de 40.000,00m² (quarenta mil metros
quadrados) e suas benfeitorias, no local denominado São Francisco,
na Avenida São Sebastião, 835, situado nesse Município, registrado
sob a Matrícula nº 136, fl. 1.364 do Livro nº 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Sabinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a manutenção dos Programas de Erradicação do Trabalho
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bInfantil e Guarda Mirim.
Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada à destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Leonardo Moreira
- 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 1.298/2007
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Monte Alegre de

Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Monte

Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Santa Casa de Monte Alegre de Minas é referência

em assistência social nesse Município desde 1955. Presta serviços,
principalmente, à população carente, a quem atende gratuitamente,
reservando 30% da capacidade de seu hospital para internação ou
tratamento ambulatorial de idosos desamparados, crianças
abandonadas e outras pessoas desprovidas de recursos ou planos de
saúde.

Por esse trabalho de grande importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.299/2007
Dá a denominação de Professor Darcy Ribeiro, ao “campus” da

Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG - em Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se “Campus” Professor Darcy Ribeiro, o

“campus” da Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG - em
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: Nada mais justo que prestar esta singela homenagem a

um dos expoentes que se dedicou à educação em nosso país, o
saudoso Prof. Darcy Ribeiro. Etnólogo, antropólogo, professor,
educador, ensaísta e romancista, apenas para relembrar algumas de
suas atividades ao longo de seus quase 75 anos de vida, Darcy
Ribeiro, mineiro de Montes Claros, onde nasceu em 26/10/22, foi
figura de proa no cenário político nacional, havendo que se destacar
seu grande empenho nas causas universitárias, onde conduziu
diversos programas de reforma universitária, com base nas idéias que
defendeu ao longo de sua vida em A Universidade Necessária.

Foi exilado durante o governo militar e retornou ao Brasil em 1976,
sendo anistiado em 1980. Ao voltar à terra natal que tanto amava,
retomou suas atividades ligadas à educação e à política. Participando
do PDT com Leonel Brizola, foi eleito Vice-Governador do Rio de
Janeiro, em 1982. Foi cumulativamente Secretário de Estado da
Cultura e Coordenador do Programa Especial de Educação, com o
encargo de implantar 500 Cieps no Rio de Janeiro. Criou também a
Biblioteca Pública Estadual, a Casa França-Brasil, a Casa Laura
Alvim, o Centro Infantil de Cultura de Ipanema e o Sambódromo, em
que colocou 200 salas de aulas para fazê-lo funcionar também como
uma enorme escola primária.

Em 1990, foi eleito Senador da República, função que exerceu
defendendo vários projetos. Publicou, pelo Senado Federal, a Revista
Carta, onde os principais problemas do Brasil e do mundo são
analisados e discutidos. Foi Secretário Extraordinário de Projetos
Especiais do Estado do Rio de Janeiro, colaborou com o Governador
Leonel Brizola na conclusão dos Cieps e com o Governo Federal nas
conduções pedagógicas dos Ciacs. Ocupou-se ainda com questões
relacionadas ao meio ambiente; com a implantação de uma
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Universidade do Terceiro Milênio no Norte Fluminense e a criação da
Escola Superior da Paz.

Entre suas diversas façanhas, conta-se haver contribuído para o
tombamento de 98 Kms de belíssimas praias e encostas, além de
mais de mil casas do Rio antigo. Colaborou ainda na criação do
Memorial da América Latina, edificado em São Paulo com projeto do
arquiteto Oscar Niemeyer. Obteve títulos de Doutor Honoris Causa da
Sorbonne, da Universidade de Copenhague, da Universidade do
Uruguai, da Universidade da Venezuela e de Brasília (1995). Foi
agraciado com o Prêmio Fábio Prado, de São Paulo (1950).

Entre 1992 e 1994 ocupou-se de completar a rede dos Cieps; de
criar um novo padrão de ensino médio, por meio dos ginásios
públicos; e de implantar e consolidar a nova Universidade Estadual do
Norte Fluminense, com a ambição de ser uma universidade do
terceiro milênio. Em 1995, lançou seu mais polêmico livro, “O Povo
Brasileiro”, que encerra a coleção de seus estudos de Antropologia da
Civilização, além de uma compilação de seus discursos e ensaios
intitulada “O Brasil como Problema”.

Como político, Darcy também produziu dezenas de trabalhos e
projetos na área de educação. Entre eles, destacamos a "Lei de
Diretrizes e Bases da Educação", que hoje é conhecida como "Lei
Darcy Ribeiro". Darcy Ribeiro nos deixou em 17/2/97, mas sua
memória, por tudo que fez pelo nosso país, ficará eternamente viva
em nossas lembranças, fazendo jus a homenagem objeto deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.300/2007
Declara de utilidade pública a Casa de Apoio, Amor e Caridade - Lar

da Criança -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio, Amor e

Caridade - Lar da Criança -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
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Cecília Ferramenta
Justificação: A Casa de Apoio, Amor e Caridade - Lar da Criança - é

uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica
própria e prazo de duração indeterminado. A instituição tem por
finalidade a assistência social à criança e ao adolescente, oferecendo-
lhes amparo assistencial, cultural, moral e espiritual, utilizando-se dos
meios e recursos ao seu alcance e obedecendo aos preceitos
constitucionais e demais legislações aplicáveis. No desenvolvimento
de suas atividades, a entidade não faz qualquer discriminação de
raça, cor, sexo ou religião. Diante do exposto, julgamos procedente
declará-la de utilidade pública, pois, de fato, exerce este papel.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.301/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência às

Pessoas com Câncer - Aapec -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Assistência às Pessoas com Câncer - Aapec -, com sede no Município
de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação de Assistência às Pessoas com Câncer,

designada também pela sigla Aapec, e associação de direito privado
sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria e prazo de
duração indeterminado. A instituição tem por finalidade assistir e
apoiar, na forma material, financeira, moral ou emocional, as pessoas
portadoras de câncer, comprovadamente carentes, além de incentivar
pessoas ao voluntariado, para a consecução dos mesmos objetivos.
Seu principal objetivo é a promoção da assistência social, da saúde e
do voluntariado. Diante do exposto, julgamos mais que procedente
que se lhe conceda o título de utilidade pública, pois, de fato, a
entidade exerce esse papel.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame



1413

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 1.302/2007
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade - Clumi -, com

sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado  de  utilidade pública o Clube da Melhor

Idade - Clumi -, com sede no Município de Itabirito.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: O Clube da Melhor Idade - Clumi -, do Município de

Itabirito, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial,
que desenvolve ações sociais em benefício da comunidade, buscando
sua integração.

Assim, como disposto em seu Estatuto Social, o Clube da Melhor
Idade, ao realizar atividades de reconhecido interesse público, nas
áreas da assistência social, da educação, da cultura, do turismo e da
recreação, zela pelos direitos e pela dignidade de seus associados.

Em pleno e regular funcionamento desde 30/11/2000, a referida
entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus
ao título declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 749/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado apelo à Secretária de Planejamento e Gestão com vistas à
instalação de um posto do Psiu em Itajubá. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 750/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Aécio Neves, Governador
do Estado, por ter autorizado o início das obras de recapeamento da
Rodovia MG-495, no trecho que liga os Municípios de Inconfidentes e
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Bueno Brandão.
Nº 751/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que seja determinado o
início das obras de revitalização do Aeroporto de Ouro Fino, no âmbito
do Programa de Pavimentação de Acessos Aeroviários - Proaero.

Nº 752/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à inclusão da estrada que
liga os Municípios de Andradas e Caldas no Programa Estadual de
Pavimentação de Acessos Rodoviários - Pró-Acesso. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

Nº 753/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa
Social com vistas a que seja determinado o início das obras de
construção da cadeia pública de Pouso Alegre.

Nº 754/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa
Social com vistas a que seja determinado o início das obras de
construção da cadeia pública de Itajubá.

Nº 755/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que seja
autorizado o funcionamento de uma unidade do Instituto Médico-Legal
em Extrema. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 756/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à construção e
pavimentação de faixa de acostamento no trecho Jacutinga-Pouso
Alegre da Rodovia MG-290. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 757/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Adair Pereira Barbosa
por sua posse como Presidente do Sindicato das Indústrias da
Construção Civil de Governador Valadares - Sinduscon-GV. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 758/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a União Ruralista Rio Doce -
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URRD -, na pessoa de seu Presidente, Sr. Mauro Murta de Andrade,
pela realização da 38ª Exposição Agropecuária de Governador
Valadares. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 759/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Companhia de Gás de Minas
Gerais - Gasmig -, na pessoa de seu Presidente, Sr. José Carlos de
Mattos, pelo transcurso do 21º aniversário de sua criação. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 760/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de
Ouro Preto - Ufop - pela obtenção, por seu curso de Direito, de nota
máxima no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade -,
nos critérios Conceito Enade e IDD Conceito.

Nº 761/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Ibmec Minas - Ciências
Econômicas pela obtenção de nota máxima no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes - Enade -, nos critérios Conceito Enade e
IDD Conceito. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 762/2007, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Geraldo Vianna pelo
lançamento do documentário “Violões de Minas”. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 763/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam
imediatamente outorgadas as respectivas serventias notariais aos
candidatos aprovados no concurso de remoção para os Serviços
Notariais e de Registro e no concurso para ingresso nos mesmos
Serviços, realizados, respectivamente, em 2005 e 2006. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 764/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à agilização das
investigações sobre furtos e roubos de veículos em Uberlândia e à
adoção de medidas preventivas contra tais crimes. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 765/2007, da Comissão de Educação, em que pede sejam
solicitadas à Secretária de Educação informações sobre a instalação
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do grupo de trabalho previsto na Lei nº 12.766, de 1998. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 766/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
manifestada ao Ministro da Integração Nacional a posição contrária
desta Casa à transposição do Rio São Francisco sem a apresentação
de programa e projeto de instalação de rede de esgoto sanitário e de
tratamento de esgoto nas cidades ribeirinhas desse rio e de seus
afluentes.

Nº 767/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a PUC-MG pela inauguração
do Centro Esportivo e Olímpico em sua unidade do Bairro Coração
Eucarístico, em Belo Horizonte.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Faculdade de Administração Milton
Campos - Famc -, pela obtenção de nota máxima no conceito do
Enade e no IDD - Brasil - Enade 2006.

Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Departamento de Ciência
Administrativa - Face - UFMG, pela obtenção de nota máxima no
conceito do Enade e no IDD - Brasil - Enade 2006.

Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Universidade Estadual de Montes
Claros - Unimontes -, pela obtenção de nota máxima no conceito do
Enade e no IDD - Brasil - Enade 2006.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Educação, de Saúde, de Turismo, do
Trabalho e de Assuntos Municipais e dos Deputados Célio Moreira,
Eros Biondini, Tiago Ulisses e Zezé Perrella

Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,
do Deputado Federal Ademir Camilo.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, imprensa presente, público que nos assiste pela TV
Assembléia, boa-tarde.

“Lutar sempre, vencer se possível, desisitir: nunca!”
Esse antigo provérbio português sintetiza a trajetória de uma das

maiores figuras da política brasileira nos últimos 60 anos, o ex-
Governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel de
Moura Brizola. Hoje, quando se completam três anos de sua morte,
ocupamos esta tribuna para lembrar a trajetória desse grande
brasileiro, que teve sua vida pública marcada pela coerência das
idéias, a correção da conduta e o exemplo de luta pelo Brasil.

Nascido em 1922, Leonel Brizola iniciou sua trajetória na vida
pública sendo eleito Deputado Estadual pelo PTB em 1947, com
apenas 25 anos de idade. Desde cedo comungou com os ideais do
Presidente Getúlio Vargas, o pai do trabalhismo no Brasil, que, entre
outras  grandes conquistas, criou a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. Tirando as relações entre capital e trabalho do
patamar medieval em que eram conduzidas no País, modernizou o
Brasil e lançou as bases para a sua industrialização.

Em 1950, Brizola foi reeleito Deputado Estadual; em 1954, chegou à
Câmara dos Deputados; e, quatro anos depois, conquistou o governo
do Rio Grande do Sul. Mas sua postura intransigente a favor da
democracia começou a se destacar em 1961, quando o paulista Jânio
Quadros renunciou, e as lideranças militares tentaram impedir a
posse, prevista na Constituição, do Vice-Presidente da República
João Goulart. De fato, a cadeia da legalidade criada por Brizola,
reunindo 104 emissoras de rádio do Sul do Brasil, foi o esteio da
resistência ao golpe militar já àquela época planejado pelos
conspiradores, mas que só se viabilizou no fatídico dia 31/3/64.

A resistência que Brizola promoveu à quebra do regime
constitucional rendeu-lhe reconhecimento nacional, mas também o
inseriu na lista dos perseguidos pela ditadura militar e o obrigou a
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viver no exílio entre 1964 e 1979, quando a anistia permitiu a volta de
centenas de brasileiros banidos pelo regime autoritário. Com a
redemocratização do País, processo no qual também teve destacada
atuação, o grande líder gaúcho foi eleito Governador do Estado do Rio
de Janeiro. Brizola já havia semeado a idéia de uma nova legenda, o
nosso PDT, que viria para defender, em bases modernas, os
interesses das classes trabalhadoras brasileiras. Não obstante as
críticas e as tentativas de prejudicar seu governo, promovidas pelo já
moribundo regime militar, Brizola fez um governo popular, voltado
para as camadas sempre relegadas da população, onde se destacou
a implantação dos Cieps, um novo sistema educacional. No governo
Brizola a polícia autoritária que aterrorizava a população da periferia
foi controlada, criou-se uma política de habitação para os menos
favorecidos, projetos que foram sintetizados como a “social-
democracia morena”.

Tão importante quanto sua trajetória em defesa do regime
constitucional e da democracia, de sua luta pelos valores trabalhistas
e de sua destacada atuação como dirigente partidário, Leonel Brizola
nos legou um exemplo de retidão e honestidade, pois a corrupção,
que hoje, infelizmente, macula parte expressiva das lideranças
políticas, como demonstram os sucessivos escândalos a que temos
assistido, nunca foi tolerada por ele.

Portanto, as homenagens mais do que merecidas que hoje
rendemos ao grande líder gaúcho são o reconhecimento à luta de um
homem que dedidou sua vida ao engradecimento de nossa história.
Muito obrigado a todos pela atenção.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público das galerias, telespectadores da TV Assembléia
que nos assistem neste momento, ocupamos esta tribuna hoje para
relatar um evento do qual participamos há alguns dias e ainda as
investigações, as pesquisas e os contatos que fizemos a partir da
tomada de consciência da realidade de uma determinada
comunidade. Trata-se da Comunidade Fazenda da Conceição, no
Município de Riachinho, uma das seis unidades das escolas
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organizadas e gerenciadas pela Fundação Educacional Caio Martins -
Fucam -, do governo do Estado.

Há muitos anos já sabemos das escolas da Caio Martins, que assim
são conhecidas na nossa região. Ao longo do tempo, as Escolas Caio
Martins formaram muitas crianças, muitos jovens e adolescentes da
nossa região. Muitos deles, com os quais travamos contato, relatavam
um ensino de qualidade e técnico-profissionalizante. Segundo o relato
de pessoas, alunos que por lá passaram, o ensino foi fundamental e
de qualidade na sua formação não só profissional, mas também
humana.

Conhecendo a realidade de uma dessas unidades, além de nós,
estiveram presentes na comemoração pelos 50 anos do Centro
Educacional do Urucuia, no Município de Riachinho, o Prefeito de
Riachinho; o Pe. Preguinho, pároco de Riachinho e agente do
programa Luz para Todos na nossa região, Vale do Urucuia e do
Paracatu; pessoas ilustres, fundadores desse Centro, que terminou se
tornando um núcleo de colonização em pleno coração do sertão
mineiro; e dois filhos do fundador da Caio Martins, Cel. Manoel
Almeida, ex-Deputado desta Casa, que, por vezes consecutivas,
elegeu-se Deputado Federal.

Interessei-me muito pela proposta educacional. Por ocasião da
comemoração dos 50 anos daquele núcleo educacional do Urucuia,
na Escola Caio Martins, fiquei muito sensibilizado com o evento do
qual participamos, com as manifestações culturais e representações
realizadas. Além disso, com algo que, a nosso ver, define uma escola
diferenciada, que é a integração...

Aproveitamos a oportunidade para também saudar o nobre
Deputado Federal Ademir Camilo. É um prazer recebê-lo na nossa
Casa.

Estavam presentes também dois filhos do fundador da Caio Martins.
Como dizia, a característica das escolas diferenciadas é exatamente o
estreito vínculo e relacionamento entre a comunidade local e a
escolar. Percebemos que há ali uma grande interação e participação,
um compartilhamento das atividades, o que faz das Escolas Caio
Martins merecedoras de reconhecimento e respeito. Todavia, ficamos
preocupados com a qualidade das instalações e as dificuldades
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estruturais.
Além de Riachinho, há seis unidades que se encontram em diversas

outras cidades, como Esmeraldas, Buritizeiro, Januária, Juvenília e
São Francisco. Como se trata de uma fundação do governo do
Estado, resolvemos buscar mais informações e procurar o Presidente
da Fucam para conhecer um pouco mais da realidade da instituição.

Na ocasião dos 50 anos da escola de Riachinho, tivemos
oportunidade de conhecer muitos dos Diretores e coordenadores das
demais unidades da Caio Martins.

De um lado, temos uma obra social importante, histórica, em Minas
Gerais, dessas que nascem da dedicação às grandes causas da
humanidade, uma obra que possui um cunho de colonização, de
desbravamento, como vocês perceberão na leitura que farei da
mensagem encaminhada, por ocasião do evento, pela Sra. Márcia de
Souza Almeida, ex-Presidente da Caio Martins e esposa do seu
fundador.

Então, de um lado, há essa obra meritória, construída com muito
carinho, dedicação, esforço e atenção às causas das crianças e
jovens empobrecidos de Minas Gerais, filhos e filhas de sertanejos, de
imigrantes, de colonizadores dessas regiões; e, de outro, as
dificuldades estruturais por que passa a Fundação.

O Presidente manifestou preocupação com o meu interesse pela
obra, pela Fundação, talvez por não ser um Deputado da base do
governo, mas eu o tranqüilizei dizendo que meu interesse não era
fazer nenhuma denúncia. Estou ainda investigando, fazendo
levantamento. Como assumi o compromisso naquela solenidade,
visitarei todas as unidades da Fundação Caio Martins, mas o
interesse, antes de fazer barulho, de buscar qualquer tipo de
promoção pessoal, é efetivamente de colaborar, de ajudar. Eu mesmo
sou criador de uma fundação, também de cunho educacional,
profissionalizante. Ali depositei as minhas melhores energias, meus
ideais, meus sonhos, associado a tantas pessoas que colaboraram
conosco quando da constituição, criação e consolidação da Fundação
Consciência e Arte, que nasceu em Paracatu e hoje já está presente
em várias cidades do Noroeste de Minas. Como todas as
organizações legítimas do Terceiro Setor, a Fundação Consciência e
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Arte possui muitas dificuldades para manter as suas atividades,
manter em pleno funcionamento as unidades estabelecidas, portanto,
o meu interesse pela Fundação Caio Martins é legítimo, de quem
conhece as organizações do terceiro setor, de quem conhece a
organização fundacional, seja a de interesse público, seja a de
interesse privado. Queremos efetivamente auxiliar. Aliás, apesar de
todo o amor - essa é a palavra mais adequada para justificar a grande
obra das Escolas Caio Martins -, acredito que a metodologia precisa
ser revisitada, atualizada, assim como os métodos de gerenciamento,
de controle, de desenvolvimento de todas as atividades dessa
fundação.

Gostaria, senhoras e senhores, de passar, neste momento, à leitura
da mensagem da D. Márcia de Souza Almeida, quando dos 50 anos
do Núcleo Colonial do Vale do Urucuia. Vocês perceberão o caráter
desbravador dessa iniciativa. (- Lê:)

“Autoridades, senhoras e senhores presentes, alunos caio-
martinianos, impossibilitada de comparecer às festividades do
cinqüentenário do Núcleo Colonial do Urucuia, hoje Centro
Educacional do Urucuia, quero levar meu eterno agradecimento a
todos aqueles que aceitaram o corajoso desafio de participar da
criação de mais uma unidade da Caio Martins nessa região tão rica,
com solo e subsolo férteis, florestas, rios caudalosos, mas
abandonada naquela época pelos poderes públicos.

Apesar dos problemas oriundos da natureza do empreendimento,
das lutas políticas locais, dos recursos sempre escassos do Estado,
Manuel de Almeida, o intrépido bandeirante, aceita aquela altercação
apresentada como uma missão para os valorosos bandeirantes,
alunos das unidades da Caio Martins, em Esmeraldas, Pirapora,
Januária e São Francisco. Todas as unidades citadas já estavam
exercendo suas funções precípuas, necessárias e essenciais para
arrecadar os meios para o prosseguimento racional da obra caio-
martiniana, que mal caminhava para a realização de seus objetivos.

A velha Fazenda da Conceição estava em ruínas, abandonada, e
dela só se contavam fantasmagóricos contos e lendas. Localizada no
Município de São Romão, com uma área de 800 alqueires, cerca de
3.900ha, tendo anexas duas fazendas, com 4.800 alqueires,
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23.000ha, terra ubérrima, verdadeira Canaã, a presença da Caio
Martins no Vale do Urucuia criou asas e voou para o núcleo de
Esmeraldas, sendo ali acolhida com alegria e destemor para a grande
arrancada. Dessa vez, a bandeira da redenção seria formada por
adolescentes, mas agora já professores recém-formados da primeira
turma da Escola Normal de Esmeraldas. Eram 22 jovens, rapazes e
moças inteligentes, idealistas, preparados, não só intelectualmente,
mas também com mentalidade superior para defender as grandes
causas sociais em favor da humanidade. Os alunos receberam
ensinamento do Diretor do Centro Integrado, da Diretora D. Maria
Célia dos Santos e dos dedicados professores da Escola Normal.

No dia 31 de maio, foi dado, então, início à verdadeira marcha para
o Oeste, saindo a caravana de alunos de Esmeraldas, depois de
assistirem à última coroação de Nossa Senhora, na Igreja de Santa
Tereza de Ávila. Receberam as homenagens do Fogo do Conselho,
com todos os escoteiros presentes, as festas nos lares, as despedidas
dos amigos. Toda a comunidade de Esmeraldas chorava, ao ver partir
seus garotos, que eram considerados filhos e agora cumpririam uma
missão muito importante. Os valentes jovens chegaram à terra
urucuiana no dia 8/6/57, depois de 10 dias de viagem. A caravana era
composta de dois caminhões, que iam à frente fazendo estradas, pois
essas eram verdadeiras trilhas para cavaleiros e carros de boi.
Levavam alimentação, remédios, instrumentos agrícolas e muita
alegria, além da coragem dos jovens professores e da comitiva que os
acompanhava. Chegaram ao local em que havia uma única
construção - um rancho coberto por folhas e coqueiros. Os
caminhões, então, começaram a rodear a casa, com os músicos -
chefiados pelo saudoso Sgt. Juventino - tocando o hino oficial da Caio
Martins e outros dobrados.

Foi uma cena emocionante, uma apoteose genial aquela chegada:
alegria e choro ao mesmo tempo. Os foguetes espocavam no céu,
acordando os que ainda conseguiam dormir naquela mata agreste em
festa. O cenário que se descortinava aos olhos dos jovens
bandeirantes era um novo mundo que se abria para eles, e seus
corações palpitavam acelerados pela emoção incontida. A festa da
instalação do Núcleo deixou muitas saudades. Todas as autoridades e
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amigos de São Romão compareceram, prestigiando os novos
professores. Alegrando a festa, estava lá a tradicional Banda de
Música dos Bispos - a tradicional família Bispo -, muitos eleitores e
amigos de Manoel de Almeida e de toda a região san-franciscana.
Também estavam presentes à solenidade oficial D. José de Almeida
Batista, Bispo de Diamantina, e os Deputados Bento Gonçalves,
Bacelar Guimarães, Otelino Sol e João Pimenta da Veiga,
representando o Governador Bias Fortes.

A procissão dos fiéis foi belíssima. Os professores caio-martinianos
ajudaram-me a enfeitar o andor de Nossa Senhora da Conceição, que
seria padroeira do novo Núcleo. Cantamos hinos de louvor a Nossa
Senhora e a São Domingos, o santo que ficou preso pela justiça de
São Romão, mas que voltara agora, glorioso, a sua terra e a seus
paroquianos. A festa deixou saudades. O povo da região dizia nunca
ter visto tanto churrasco e tanto avião subindo e descendo como na
festa da Conceição.

Queridos amigos do Urucuia, tendo ocupado o cargo de Presidente
da Fundação Caio Martins, pude sentir de perto o calor humano da
gente urucuiana e como esse núcleo é amado, protegido e venerado
por todos os que têm a ventura de viver nessa bela região. Esse
carinho é dado não somente a nossas crianças e jovens, mas também
aos funcionários, aos responsáveis da integridade do Núcleo. A todos,
a nossa gratidão.

Manuel de Almeida, lá do alto, deve estar feliz dizendo: “Missão
cumprida, tanto progresso, construções novas, praças e ruas, igreja,
repartições públicas, casa comerciais”.

Quero agora, Sr. Presidente, pedir a todos os que povoam esse
centro de educação, que não se esqueçam nunca daqueles primeiros
professores que foram jovens, cheios de ideal, para transformar esse
rincão numa verdadeira Canaã. A eles a nossa gratidão e as
homenagens desta data.”

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, pela leitura desta
mensagem, dá para perceber a grandiosidade, o desafio que foi a
implantação desse núcleo educacional no sertão mineiro. Sertão ainda
hoje, como dito aqui, àquela época, extremamente abandonado. Para
se chegar a Caio Martins do Urucuia é preciso passar por extensas
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regiões despovoadas, por comunidades muito pequenas, quando
encontradas, muitas veredas e muita mata virgem.

Queremos colaborar não só com a unidade da Caio Martins do Vale
do Urucuia, mas também com as demais unidades da Caio Martins.
Para isso, Sr. Presidente, queremos contar com o apoio de V. Exa. e
dos Srs. Deputados, para que, junto ao governo do Estado,
resgatemos essa obra que, ao longo da história de mais de 50 anos,
vem servindo ao povo mineiro e que merece uma atenção especial
porque precisa continuar o seu trabalho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício,
Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa; a Mesa; os
servidores e servidoras; toda a população que nos acompanha pela
TV Assembléia; a imprensa e toda a comunidade de Minas Gerais.

Aproveito para dizer que acompanhamos, juntamente com uma
parte significativa de Deputados, especialmente os da Bancada do PT
e o Deputado Carlin Moura, do PCdoB, a visita que o Presidente Lula
fez hoje, pela manhã, a Belo Horizonte. Ele anunciou que retornará a
Minas Gerais, a Belo Horizonte, dentro dos próximos 10 dias, para
fazer o lançamento do PAC, o primeiro Estado que ele escolheu para
fazer o lançamento.

Nessa visita, houve duas agendas que considerei muito importantes.
A presença do Presidente Lula com a sua comitiva, Ministro Geddel
Vieira, do Ministério da Integração Nacional; Ministro Patrus Ananias,
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministro
Luiz Dulci, da Secretaria-Geral da Presidência; e Ministro das
Comunicações, Senador Hélio Costa. Contou também com a
representação do Chefe de Gabinete do Ministro Valfrido dos Mares
Guia; com a presença do Prefeito Fernando Pimentel, de Belo
Horizonte; do Governador de Minas; e de toda a comunidade da
Capital, Deputadas e Deputados Federais e Estaduais, Vereadores e
Vereadoras.

Enfim, a comunidade se fez presente na primeira agenda, a
inauguração da duplicação da Avenida Antônio Carlos, que havia
muitos anos não recebia contribuições do governo federal; aliás,
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passaram-nos a informação de que isso não ocorria desde a época do
Presidente Juscelino Kubitschek, quando houve intervenção na
avenida. Agora, tivemos o compromisso do Presidente Lula de
contribuir para a duplicação e também para a Prefeitura de Belo
Horizonte.

Na segunda agenda, acompanhamos a visita do Presidente Lula ao
Aglomerado da Serra, uma das vilas e das favelas mais numerosas de
Belo Horizonte, em que está em execução uma intervenção urbana no
valor de R$280.000.000,00, sendo R$240.000.000,00 provenientes do
governo federal. Trata-se de um projeto de urbanização, contribuindo
para o alargamento de ruas, o saneamento básico e a construção de
moradias populares, enfim dando uma nova vida ao local, que se
chama Vila Vida.

Os trabalhadores da obra recepcionaram o Presidente, que falou
diretamente para eles. Grande parte dos trabalhadores das obras em
andamento é de moradores da própria Vila, ou seja, valorização do
trabalho, do trabalhador e das famílias que lá residem. Foi um
momento muito emocionante, marcando a relação de
comprometimento do governo do Presidente Lula, do governo de Belo
Horizonte, liderado pelo Prefeito Pimentel com os mais pobres, com o
cuidado na urbanização dos bairros de periferia e, principalmente, na
urbanização de nossas favelas. Esse é um importante registro do
comprometimento do governo federal com a participação popular e,
principalmente, de seu olhar voltado para cuidar da cidadania e dos
direitos sociais básicos da população brasileira.

O Presidente Lula disse que, na próxima semana, irá anunciar o
PAC Minas Gerais. Além disso, foi sua primeira fala, registrando com
alegria para o Brasil o aumento da geração de empregos formais, de
carteira assinada, em nosso país. Apenas em maio, 212 mil novos
empregos foram criados, acumulando 914 mil no ano. Em Minas
Gerais, foram 53 mil neste mês. No ano, o Estado acumula 140 mil
novos empregos formais. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
os empregos chegam a 3.139 em maio, acumulando 31 mil ao longo
de um ano.

O setor de agropecuária lidera a geração de empregos, ou seja, o
trabalho no campo, segundo os últimos dados do Caged apresentados
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pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem um número maior de
empregos. Essa notícia é importante. Estavam presentes no anúncio
do Presidente os Deputados Weliton Prado, Carlin Moura, Almir
Paraca, André Quintão e Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, o qual estava no palanque.

Na ocasião, o Presidente Lula disse que aposta e está fazendo
todos os esforços para que haja crescimento além dos 5% no PIB. E
disse mais, quando valorizou o emprego nacional e a produção do
emprego com carteira assinada. Citou o exemplo da construção de
mais uma plataforma da Petrobras, e disse que, em 2001, quando lá
esteve, não havia geração de emprego na construção dessa
plataforma, pois as plataformas da Petrobras eram construídas em
outros países, como Cingapura e Noruega. E o governo brasileiro, no
primeiro mandato do Presidente Lula, apostou na tecnologia e na
inteligência nacional. E, ao retornar à construção e à inauguração
dessa plataforma, havia 8 mil novos trabalhadores, demonstrando o
comprometimento do governo brasileiro com nossa tecnologia,
apostando em nossa ciência e capacidade de produzir uma plataforma
com as dimensões da P50.

O governo Lula pretende construir três plataformas ao todo,
incluindo essa que foi inaugurada na Bahia. Registro a alegria do
Presidente, ao dizer que o Brasil entrou no ritmo do crescimento e do
desenvolvimento e que a base aliada dos partidos, todos presentes,
demonstra essa aposta do Brasil em nossas potencialidades e em
nosso crescimento.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
parabenizo-a pelo tema abordado. Assim como V. Exa., também fiquei
muito feliz com o resultado e com a escolha de se produzirem no
Brasil essas plataformas, ainda que o custo seja mais alto que o de
importá-las. Falo em meu nome e em nome do PMDB, que faz parte
importante do processo de governo do Presidente Lula. Apesar de
custarem mais caro monetariamente, essas plataformas têm outros
valores agregados, como o resgate da cidadania, a geração de
emprego e a inclusão de milhares de profissionais que estão sendo
beneficiados. Muito mais do que a questão financeira, há essa coisa
bonita de dar esperança ao nosso povo e de mostrar que temos



1427

profissionais capacitados. Como ocorreu com a Embraer, que hoje é
referência para o mundo na produção de jatos comerciais.

Lembro de uma ação do ex-Governador Anthony Garotinho, dos
quadros do PMDB, quando ressuscitou a indústria naval no Rio de
Janeiro, gerando milhares de empregos. Decisões ousadas como
essas, que em um primeiro momento contrariam alguns interesses,
vão-nos permitir inverter o cruel processo de emigração dos nossos
jovens e compatriotas para o exterior em busca de oportunidades de
trabalho. Esses profissionais que sonham com dias melhores lá fora
podem ser mantidos aqui, pois temos muita riqueza e essas
oportunidades podem ser geradas aqui.

Parabéns ao Presidente Lula e a V. Exa. Obrigado.
A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Vanderlei Miranda.
Registro a importância do PMDB na composição da base aliada do

Presidente Lula, que também esteve presente nessa vinda, por
intermédio do Ministro Geddel. Isso é fundamental para a
consolidação do projeto de desenvolvimento nacional.

Também registro que, diferentemente do que foi debatido ao longo
da campanha, o que percebemos a partir das eleições presidenciais é
a aposta também nas nossas estatais. Hoje fica muito evidente que é
possível recuperar, ter lucro e apostar na tecnologia, especialmente
das nossas estatais. A Petrobras desponta, assim como outras
estatais, para que o Brasil possa trabalhar o seu desenvolvimento.

O Deputado Paulo Guedes, aqui presente, também esteve conosco
nessa agenda importante do Presidente Lula. Aproveito para registrar
que o Ministério das Cidades está anunciando todas as obras que
farão parte do PAC Minas Gerais. Certamente, o Presidente Lula fará
esse anúncio em relação a todos os Municípios, especialmente da
região metropolitana e as cidades-pólos.

Como exemplo, temos uma informação em relação à cidade de
Governador Valadares, a qual já foi anunciada, e estamos apenas
reforçando. A cidade de Governador Valadares receberá recursos do
Ministério das Cidades da ordem de R$100.000.000,00. São
R$99.800.000,00, sendo R$82.000.000,00 do governo federal e
R$16.000.000,00 de contrapartida do próprio Município. Desses
R$82.000.000,00, R$44.000.000,00 são a fundo perdido - não são
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financiamentos, mas recursos destinados à urbanização de favelas,
abastecimento de água, manejo de águas pluviais e de resíduos
sólidos e saneamento integrado de várias comunidades que precisam
do compromisso do poder público. O governo federal dá uma
demonstração de política republicana, comprometida com a população
mais carente, com os bairros que precisam da atenção do poder
público.

Governador Valadares, hoje, é administrada pelo PSDB, e o governo
do Presidente Lula, como na maioria das cidades de Minas Gerais e
da região metropolitana, estará destinando recursos para a habitação
e o saneamento básico, demonstrando claramente que o jeito de fazer
política é o republicano. Todos os recursos para a melhoria da
qualidade de vida precisam chegar à população, e é necessário que
haja garantia de que esses benefícios cumpram a sua meta. É a
política pública a serviço da maioria da população.

Faço o registro desses recursos para Governador Valadares,
Contagem - aonde chegarão brevemente - e para a maioria dos
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Presidente
Lula fará anúncio, daqui a alguns dias, de todos os recursos que
chegarão a Minas Gerais, os quais somarão, no PAC,
R$2.000.000.000,00 para o Estado. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Novamente, enquanto não resolver o
problema e o governo não se sensibilizar, assumo o compromisso
com toda a população de Minas Gerais de ocupar esta tribuna para
denunciar o abuso no valor da conta de energia elétrica da Cemig,
que ninguém agüenta. Só neste governo, houve um aumento de mais
de 100%. Nos últimos 10 anos, o aumento foi de mais de 500% -
muito acima da inflação.

Se fizermos um comparativo, para o que tenho aqui todos os
documentos comprobatórios, perceberemos que, no ano de 2003,
houve um aumento sobre as contas de energia elétrica, para as
residências, num percentual de 30,54%. Em 2004, esse aumento foi
de 14,78%, para as residências, e de 20,83%, para as indústrias.
Fazendo um índice médio entre indústrias e residências, o aumento
ficaria praticamente em quase 20%. Já em 2005, o aumento da conta
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de energia elétrica da Cemig para as residências foi de 18,48% e,
para as indústrias, de 25,14%, a saber: aumento médio de 23,88%.
Como comparar esses índices aos da inflação, que não atingiram nem
5% ou 6%? Em 2006, houve um aumento de 5,16% para as
residências e de 11,33% para as indústrias.

Agora, no mês de abril de 2007, a Cemig - pasmem - pediu mais um
reajuste de 20,88%. A Aneel, agência reguladora responsável por
fazer a análise dos valores das contas, embora já tenha dado
aumento, que considero muito alto, graças a Deus não concedeu
esses cerca de 20%. A Aneel é responsável por exigir qualidade da
prestação dos serviços na distribuição de energia elétrica e por
analisar o pedido de aumento ou redução da tarifa da distribuidora,
que, no nosso caso, é a Cemig.

Já foi autorizado acréscimo muito acima da inflação, que foi 6,5%;
no entanto, a Cemig queria mais de 20% de aumento. A coitadinha da
Cemig, que não ficou satisfeita, recorreu e entrou com recurso junto à
Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando o aumento de
20,88%, o que não podemos permitir que aconteça, de forma alguma.

Já apresentamos três requerimentos nesta Casa. Um deles foi ao
Presidente da Cemig, para que desistisse desse recurso. Não há
necessidade de mais esse aumento sobre o valor da conta de energia
elétrica. Um outro requerimento foi apresentado ao Governador Aécio
Neves, para que ele se sensibilizasse e envidasse todos os esforços
necessários no sentido de tentar fazer com que a Cemig desistisse
desse aumento. O terceiro requerimento foi encaminhado ao Diretor e
relator da Aneel, Dr. José Guilherme da Silva, para que este negasse
o pedido de aumento sobre a conta de energia elétrica da Cemig.

A Comissão de Assuntos Municipais também apresentou
requerimento para que seja realizada audiência pública e ouvidos os
sindicatos, as entidades, as associações e os representantes do
governo e da Cemig. Aprovamos também um requerimento, que
objetiva visita à Aneel, para que possamos conversar diretamente com
o relator, a fim de solicitar que este negue o aumento pedido.

Para que os senhores tenham uma idéia, a tarifa cobrada em Minas
Gerais para as residências, sem contar os impostos, é a 2ª mais cara
do País. Como o ICMS para as residências - o que é um absurdo - é
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de 30%, a conta de energia em Minas é a mais cara do Brasil.
A conta de energia elétrica em Minas Gerais é 17% mais cara que

na Bahia. A conta de energia elétrica em Minas Gerais é 30% mais
cara que no Ceará. A conta de energia elétrica em Minas Gerais é
31% mais cara que no Espírito Santo. A conta de energia elétrica em
Minas Gerais é 36% mais cara que no Rio de Janeiro. A conta de
energia elétrica em Minas Gerais é 38% mais cara que em Goiás. A
conta de energia elétrica em Minas Gerais é 53% mais cara que em
São Paulo, que possui a Eletropaulo.

Segundo o G1 - O Portal de Notícias da Globo -, a conta de luz
poderá cair até 11% em São Paulo. A Eletropaulo já concordou com
isso, mas ainda não se sabe se serão reduzidos 8% ou 11%. Como se
vê, o valor da conta de energia elétrica em São Paulo será reduzido.
Em Minas Gerais, porém, nossa conta é 53% mais cara que a de São
Paulo.

No Paraná, essa conta já foi reduzida em 2%. Sabemos que a conta
de luz poderá beneficiar famílias carentes no Pará, onde o governo
publicou, nesta quinta-feira, decreto que concede benefício de isenção
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS - na tarifa de
energia elétrica para famílias com consumo de até 100kW/h e para
residências com ligações monofásicas. Ou seja, ele já garantiu a
isenção do ICMS, que, aliás, em Minas Gerais, é de 30%. Esse valor,
somando-se a cobrança por dentro, chega a mais de 40%. Todavia,
no Pará, a Governadora Ana Júlia, do PT, fez essa isenção.

Se fizermos uma comparação com o Amapá, veremos que, em
Minas Gerais, a conta de energia elétrica é 107% mais cara. Tenho
aqui o jornal do Sindifisco. Se fizermos uma comparação, veremos
que Minas Gerais tem a maior alíquota de ICMS sobre energia elétrica
do País. A referida conta, em nosso Estado, representa praticamente
o dobro do valor cobrado em Brasília, Distrito Federal.

Não há nada que justifique o fato de a Cemig requerer mais um
reajuste para a conta de energia elétrica, já que seu faturamento,
somente nos primeiros três meses do ano, foi de mais de
R$406.000.000,00.

Isso está aqui. Vejamos notícias veiculadas por alguns jornais.
Jornal “Estado de Minas” do dia 10/5/2007: “Lucro da Cemig cresce e
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atinge 46,6 milhões”; jornal “Hoje em Dia”, do dia 10/5/2007: “Lucro da
Cemig sobe 19,69% e vai para 406 milhões” - ressalto que isso se
refere apenas a três meses; jornal “Diário do Comércio”, de 10/5/2007:
“Lucro da Cemig cresce e vai para 19,6%”; jornal “O Tempo”, do dia
1º/6/2007: “Energia da Cemig é a 2ª mais cara do País”; jornal
“Estadão”, de 31/5/2006: “Energia elétrica é 42% mais cara em Minas
Gerais” - esta notícia é velha, é do dia 31/5/2006, ou seja, de lá para
cá, a energia já aumentou, de modo que não se trata apenas de 42%,
mas de muito mais, já que a conta de energia da Cemig subiu muito
mais.

No tocante ao ICMS, podemos observar, neste quadro, o valor
cobrado em Minas Gerais e compará-lo com o cobrado em outros
Estados. Aqui o ICMS é 30%; no Paraná, 27%; no Rio de Janeiro,
18%; no Rio Grande do Sul, 25%; em Goiás, 25%; em Santa Catarina,
25%. Como podemos verificar, em Minas Gerais, cobra-se do cidadão
comum o maior valor de ICMS sobre energia elétrica.

Como já disse, não há nada que justifique o fato de a Cemig solicitar
à Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - mais um aumento.
Essa atitude é totalmente descabida. Diante disso faremos todos os
movimentos possíveis. O Deputado Federal Elismar Prado solicitou ao
Tribunal de Contas da União uma investigação em relação aos
aumentos concedidos à Cemig. Além disso, assim como fizemos
nesta Casa, ele apresentou um requerimento em que pede à Aneel
que negue o aumento de mais 20% na conta de energia elétrica da
Cemig. Faremos, então, uma grande mobilização.

Lembro-me do saudoso D. Luciano, que muito se dedicou à causa
em defesa dos pobres, lutou pela revisão humanitária da conta de
energia elétrica. Em 2006, ele concedeu uma entrevista ao Sindieletro,
sobre a qual gostaria de comentar com os colegas Deputados. (- Lê:)

“No último dia 29, o Arcebispo de Mariana, D. Luciano Mendes de
Almeida, recebeu do Coordenador-Geral do Sindieletro, Marcelo
Correia, a cartilha sobre a política tarifária da Cemig.

O coordenador do Sindieletro destacou a importância da
contribuição de um dos religiosos mais respeitados do País para o
debate sobre a política tarifária no Estado, hoje marcado por reajustes
acima da inflação, valores e impostos mais caros para as residências
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e gigantescos repasses de dividendos para os acionistas.
O ex-Presidente da Confederação Nacional dos Bispos - CNBB -, e

atual coordenador da Comissão do Mutirão pela Superação da Miséria
e da Fome, D. Luciano, reafirmou seu compromisso com a campanha
pela revisão da tarifa. O arcebispo, que atende à comunidade que o
procura diariamente em seu gabinete, constatou que a conta de luz
hoje é o maior pesadelo das famílias de baixa renda.”

Perguntaram-lhe: “O que o senhor tem ouvido da comunidade sobre
a tarifa de energia elétrica?”. D. Luciano respondeu: “Temos
encontrado muito sofrimento. As contas são muito elevadas. E não se
trata mais de água quente para o banho, mas de poder acender
algumas lâmpadas para enfrentar a noite, os idosos para tomar o
remédio e as mães para amamentarem o filho. Muitas pessoas não
têm emprego nem renda. Não dá para alimentarem-se. O desconforto
é ter, na conta de luz que passa dos R$70,00, o maior problema do
desequilíbrio do orçamento doméstico”. Isso em 2006. De lá para cá,
ainda aumentou muito o valor da conta de energia elétrica.

Muitas pessoas pedem orientação técnica da Cemig para reduzir o
consumo sem perder o direito à energia, mas não são atendidas.

Foi feita outra pergunta a D. Luciano: “Além dos artigos e
entrevistas, o senhor tem usado outros instrumentos em defesa da
redução da tarifa?”. D. Luciano respondeu: “Há quatro meses, levei
para o Presidente da Cemig, Sr. Djalma Morais, em Belo Horizonte,
uma caixa com essas contas que as pessoas me trazem, mostrando
os valores anteriores e os atuais, para ver a diferença dos aumentos
de algum tempo para cá.

Propus ainda que a empresa garantisse aos pobres com consumo
de até 100MW por mês a gratuidade da energia, como já é feito em
Curitiba, no Paraná. Fiquei na expectativa. E foi definido agora, pelo
decreto da Governadora do Pará e de outros Estados. Mas,
infelizmente, essa não é a realidade do Estado de Minas Gerais.

O gás faz falta em uma casa, mas, para a energia elétrica, não há
alternativa. Infelizmente, não há resposta para a população. Pergunto:
“Quem falará por ela, já que os pobres não vão até a direção da
Cemig?”. No caso, gostaria de falar diretamente com o Sr.
Governador, a fim de pedir que reveja a tarifa de energia para essas
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pessoas, a qual deve ser subsidiada ou beneficiada pela revisão
desses custos, como dizia D. Luciano.

Isso é verdade. Hoje uma das maiores denúncias no Procon é
justamente relacionada com a Cemig, devido ao valor exorbitante da
conta de energia elétrica. Quando há algum problema na rede, a
Cemig vai lá e dá uma multa pesada ao cidadão, alegando que a
pessoa agiu de má-fé ou com alguma irregularidade.

Outra pergunta: “O que gera essa distorção nas tarifas praticadas
em Minas Gerais?”. D. Luciano respondeu: “O desequilíbrio entre os
preços para as residências e para a empresa”. Em Minas Gerais, a
área industrial cobra o ICMS de 18% do valor da conta, enquanto o
residencial é de 30%.

Citou ainda outras empresas do Rio de Janeiro em que é o contrário.
De certa forma, estamos pagando os “gatos” dos morros do Rio de
Janeiro. A Cemig comprou a Light do Rio de Janeiro e hoje estamos
pagando esses “gatos” de energia elétrica. Há uma estimativa de que
30% das ligações dos morros são “gatos”. A população de Minas
Gerais, os pobres, está pagando por essas ligações na cidade do Rio
de Janeiro.

Outra pergunta: “O que poderia ser feito para tornar esse cálculo
mais justo?”. D. Luciano propôs que a Cemig se reunisse com as
pessoas que têm preocupação com as tarifas - sindicatos - e faça uma
parada técnica para rever o custo ideal de energia. Os aumentos
estão acima da inflação média, com números altos em relação ao
poder aquisitivo do povo e os salários. O dinheiro extra arrecadado sai
praticamente extorquido do necessário para sobrevivência do povo.

“Disponho-me a conversar com outras autoridades para pedir uma
revisão humanitária, para enfrentar essa questão no Estado.” A
entrevista é longa, e meu tempo já terminou.

Registro que não desistiremos. Realizaremos um grande debate, um
grande movimento, e levaremos o abaixo-assinado, o sindicato, etc.
Portanto faremos essa discussão e continuaremos fazendo esse
apelo, para que a Aneel recuse a solicitação da Cemig referente ao
aumento de energia, pois, só neste governo, o reajuste foi de mais de
100%. Isso não se justifica, já que a Cemig teve um lucro fabuloso, de
mais de R$400.000.000,00, apenas em três meses. Os gastos com
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publicidade da Cemig não são brincadeira. Para este ano estão
previstos R$93.000.000,00. Obrigado.

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

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, dois assuntos me trazem à tribuna. Iniciarei meu
pronunciamento com um assunto que entristeceu a população de todo
o Estado de Minas Gerais e, por que não dizer?, do Brasil,
especialmente as mulheres.

Na última terça-feira à noite, durante uma reunião ordinária realizada
no Plenário da Câmara Municipal de Rio Acima, próximo a Nova Lima
e Belo Horizonte, um ato de covardia, de total truculência e
irresponsabilidade foi praticada por um Vereador representante
daquela cidade contra uma Vereadora da mesma cidade.

Na reunião foram abordados assuntos de relevância para beneficiar
a população de Rio Acima e melhorar a qualidade de vida da cidade,
papel muito bem desempenhado pela grande maioria dos Vereadores
daquela Casa.

Deixarei à disposição da Presidência desta Casa uma cópia da fita
daquela reunião. O Vereador Agostinho Félix, mais conhecido como
“Setão”, agrediu verbalmente a Vereadora Teresa Garcia e,
posteriormente, agrediu-a fisicamente com um tapa no rosto. Para os
que ainda não a conhecem, Teresa Garcia é uma Vereadora de
primeiro mandato e a segunda Vereadora mais votada na cidade de
Rio Acima, que possui nove Vereadores. Trata-se de uma Vereadora
que exerce papel fundamental no DEM, pois é a Presidente do DEM
Mulher de todo o Estado de Minas Gerais. Representa as mulheres
que, muitas vezes, se sentem acuadas em entrar na política. Atitudes
truculentas e irresponsáveis de um cidadão como esse é que fazem
com que as mulheres se afastem cada vez mais da política.

Nós, democratas e democráticos, como é o caso dos Deputados
Carlin Moura, Rêmolo Aloise e Ronaldo Magalhães, diariamente
saímos à luta em busca de candidatas, para que tragam um pouco de
sua sensibilidade singular, sua inteligência singular, colaborando
conosco para a construção de um novo País, um novo Estado, uma
nova cidade. Durante nossa batalha, atos como esse dificultam o
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aceite desse convite por parte das mulheres.
Infelizmente, Sr. Presidente, estou encaminhando um ofício ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado, Sr. Jarbas Soares, para que
ele, junto ao Promotor responsável por aquela comarca, tome
imediatas providências a respeito do assunto.

Da mesma forma, estou encaminhando um ofício ao Chefe da
Polícia Civil do Estado, Dr. Marco Antônio, para que ele, junto ao
Delegado responsável por aquela comarca, tome atitudes imediatas
contra esse cidadão.

Também encaminharei um ofício ao Presidente da Câmara de
Vereadores de Rio Acima, pedindo algumas providências constantes
no Regimento Interno daquela Casa.

Era esse o primeiro assunto, assunto esse que entristece a todos os
pares desta Casa.

A Teresa Garcia, nossa Vereadora Presidente do Democratas,
mulher, de Rio Acima, não vai parar. Não são atitudes covardes como
essa que farão com que essa lutadora, batalhadora, desista de buscar
a melhoria de vida da população não só daquela cidade, mas também
do nosso Estado e do nosso país.

Teresa, muita força, conte conosco e, tenho certeza, com todos os
Deputados desta Casa, independentemente de partido político, a fim
de darmos resposta imediata a esse cidadão que, acima de tudo, é
covarde. Era esse o primeiro assunto.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna, sobre o nosso
partido - V. Exa. pertence às bases do mesmo partido a que eu
pertenço -, que muito nos orgulha, o recém-renomeado Democratas,
antigo PFL, ajuizou a Consulta nº 1.428 no TSE, para saber se
partidos políticos podem receber doações ou contribuições de
servidores públicos demissíveis. Vou explicar o motivo disso.

Na última semana, o governo federal criou mais 626 vagas, para
sermos exatos, em quatro órgãos do governo federal, para contemplar
pessoas que ocupam cargos sem concurso público. Isso para nós não
é novidade em relação ao aparelhamento do governo federal, que
hoje, salvo engano, já conta com cerca de 40 ministérios, visto que
ontem foi criado mais um, por meio de medida provisória.

A criação desses 626 cargos não é novidade para nós. A novidade é
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que foi dado um aumento que varia de 30% a 140% para os aludidos
cargos comissionados, por parte do governo federal. Aumentos esses,
ou melhor, salários esses que chegam a mais de R$10.000,00, para
servidores que nem concursados são.

O que me revolta e me causa muita preocupação não só a mim, mas
também aos nobres pares, colegas de partido, e também à
Presidência nacional do partido, é que, como conseqüência do
aumento do número de cargos e do aumento dos salários desses
cargos, um partido, em especial, se beneficia. Não é segredo para
nenhum dos pares desta Casa, bem como para a nossa população,
que o PT vive uma das piores crises financeiras de sua história, crise
essa que eclodiu durante a denúncia do “mensalão” feita há dois, três
anos. Dessa forma, o referido Partido se utiliza do aumento de cargos
do governo e, conseqüentemente, do aumento do salário desses
servidores para poder diminuir o sofrimento de seu caixa partidário.

Não estou falando mentira, porque, no jornal “Estado de Minas” de
ontem, dia 20 de junho, há uma foto do Secretário de Finanças do PT,
Sr. Paulo Ferreira, que comemorou a decisão do aumento de até
140% no salário desses funcionários, que nem sequer são
concursados, e destacou que, indiretamente, a medida ajudará a
melhorar a situação dos cofres do partido, com uma dívida de mais de
R$45.000.000,00. É o cidadão brasileiro pagando as contas do PT!

São esses, Sr. Presidente, os dois assuntos que me trazem à
tribuna nesta tarde. Não abordarei novamente o primeiro porque
atitude covarde não merece mais que um pronunciamento nesta Casa
e sim tratamento especial por parte das autoridades competentes.
Quanto ao outro assunto, voltaremos a falar mais à frente. Tenho a
certeza de que o TSE, como tem feito diversas vezes, responderá ao
nosso partido, DEM, da forma como a população brasileira espera.

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
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Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 766/2007, da Comissão de Meio Ambiente, e
767/2007, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em
20/6/2007, do Projeto de Lei nº 1.081/2007, do Deputado Getúlio
Neiva, e dos Requerimentos nºs 668/2007, do Deputado Jayro Lessa,
e 707/2007, do Deputado Ademir Lucas; de Educação - aprovação, na
3ª Reunião Extraordinária, em 20/6/2007, do Projeto de Lei nº
1.071/2007, do Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 662
e 663/2007, da Deputada Ana Maria Resende, 664, 685, 686 e
687/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 665 e 666/2007, do
Deputado Deiró Marra, 690/2007, do Deputado Doutor Viana,
696/2007, da Comissão de Segurança Pública, e 709/2007, da
Comissão de Defesa do Consumidor; de Saúde - aprovação, na 16ª
Reunião Ordinária, em 20/6/2007, dos Projetos de Lei nºs 883/2007,
do Deputado Sávio Souza Cruz, 916/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, 969/2007, do Deputado Domingos Sávio,
1.059/2007, do Deputado Dimas Fabiano, e 1.080/2007, do Deputado
Fahim Sawan, e do Requerimento nº 653/2007, da Comissão de
Justiça; de Turismo - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em
20/6/2007, do Requerimento nº 689/2007, do Deputado Doutor Viana;
do Trabalho - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 20/6/2007,
dos Projetos de Lei nºs 248/2007, da Deputada Cecília Ferramenta,
390/2007, do Deputado Antônio Júlio, 658/2007, do Deputado Gilberto
Abramo, 763/2007, do Deputado Doutor Viana, 777/2007, do
Deputado Eros Biondini, 778 e 780/2007, do Deputado Antônio Carlos
Arantes, 785 e 786/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
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795/2007, do Deputado Domingos Sávio, 812/2007, da Deputada
Cecília Ferramenta, 818 e 820/2007, do Deputado Ademir Lucas,
854/2007, do Deputado Mauri Torres, 856/2007, do Deputado Paulo
Cesar, 861/2007, do Deputado Padre João, 875/2007, do Deputado
Djalma Diniz, 884/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, 958/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, 968/2007, do Deputado Dinis
Pinheiro, 971/2007, do Deputado Eros Biondini, 981/2007, do
Deputado Roberto Carvalho, 984/2007, do Deputado Tiago Ulisses,
990/2007, do Deputado Carlos Mosconi, 1.002/2007, do Deputado
Célio Moreira, 1.009/2007, do Deputado Neider Moreira, 1.051/2007,
do Deputado Luiz Tadeu Leite, 1.097/2007, do Deputado Elmiro
Nascimento, e 1.131/2007, do Deputado Ivair Nogueira, e do
Requerimento nº 688/2007, do Deputado Domingos Sávio; e de
Assuntos Municipais - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em
20/6/2007, do Requerimento nº 712/2007, do Deputado Dinis Pinheiro
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho,

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.443/2005. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente Deputado Doutor
Viana, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público presente, queridos
telespectadores da TV Assembléia, amigos e amigas de Minas Gerais.
Sr. Presidente, o dia de hoje foi motivo de particular alegria. Tive a
oportunidade de, pela manhã, com os demais colegas Deputados e
Deputadas, recepcionar o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
na sua primeira visita a Minas Gerais após a sua reeleição para o
segundo mandato.

Considero essa visita de fundamental importância para o Estado. A
missão do Presidente, ao visitar o povo mineiro, é inaugurar essa
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importante obra para a nossa Capital, Belo Horizonte: a primeira etapa
de duplicação da Avenida Antônio Carlos e da Trincheira Doutor Celso
de Azevedo.

Sr. Presidente, essa obra representa muito bem o espírito que vem
implementando o governo Lula. Com a duplicação dessa importante
avenida, o Presidente Lula está no mesmo caminho, nos moldes do
Presidente Juscelino Kubitschek, que desenvolveu o País 50 anos em
5, com grandes obras estruturais. Essa é a primeira grande obra
estrutural nessa avenida realizada após Juscelino. Depois de 50 anos,
é a primeira vez que passa por um processo importante de
transformação, graças à atitude pertinente e dedicada do Prefeito
Fernando Pimentel e à enorme parceria do governo federal, que
investiu R$57.000.000,00 para concretizar essa primeira etapa da
obra.

Sr. Presidente, após a inauguração da avenida e da trincheira - obra
que, de forma muito especial, atende a 400 mil moradores,
principalmente da região Norte -, o Presidente Lula fez também uma
visita às obras do Projeto Vila Viva, do Aglomerado da Serra, que,
talvez pelo significado, considero mais importante do que essa
inauguração. Isso é também de fundamental importância. Com esse
projeto, que tem previsão de investimento de R$172.000.000,00, o
Presidente Lula resgata a dignidade e a cidadania do povo mais
sofrido da nossa cidade, dentro de uma concepção que urgentemente
precisamos enfrentar. Principalmente após os períodos neoliberais
que este país viveu, em que os ricos ficaram cada dia mais ricos e os
pobres cada dia mais pobres, havia a concepção de criarem-se os
famosos guetos e os novos feudos, onde os condomínios dos ricos
ficam isolados e fechados por meio de grandes muros e muralhas. Por
outro lado, o condomínio dos pobres, que são os aglomerados e as
favelas, não é cercado pelos grandes muros, mas geralmente pela
barreira da discriminação social ou até pela intervenção da Polícia
Militar, que não permite ao povo dos morros e dos aglomerados vir
para o grande Centro ou para a área mais civilizada da cidade, com a
pretensão de que quem ali mora é bandido. Essa é a visão da elite
que o Presidente Lula tem combatido de forma veemente. Por isso o
investimento se dá onde está o morador mais pobre.
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É preciso melhorar a qualidade de vida e promover intervenções
estruturais nesses locais, para levar condição digna de vida, cultura,
saneamento, transporte público e saúde. Portanto, o Projeto Vila Viva
representa tudo isso: dar dignidade aos mais necessitados e
excluídos. Pela sua importância, considero-o mais significativo do que
a trincheira da Avenida Antônio Carlos.

Concedo aparte ao nobre Deputado Paulo Guedes, Líder da Minoria,
que esteve conosco nessa importante visita do Presidente Lula.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento, sempre firme e
consistente, principalmente quando fala do governo do Presidente
Lula, fornecendo tantos dados e falando da importância da
transformação que o País vive neste momento.

Aproveito este aparte para tecer um comentário. Hoje vi lá também
uma aula de democracia; aliás, surpreendi-me com os elogios do
Governador Aécio Neves, do PSDB, não somente ao Presidente Lula,
mas principalmente ao Prefeito Fernando Pimentel ao chamá-lo de
grande Prefeito, Prefeito de grande visão.

Essas palavras do Governador Aécio Neves vêm em contraponto a
idéias de alguns segmentos do PSDB e de outros partidos da base do
governo desta Casa, que insistem em criticar a administração do
Fernando Pimentel. Hoje fiquei, de certa forma, impressionado com a
forma como o Governador falou, elogiando a administração de
Fernando Pimentel e agradecendo, de público, tudo que o Presidente
Lula tem feito por Minas Gerais, o que não é pouco. Na história do
País, nunca tivemos um governo que tratasse tão bem Minas Gerais,
apesar de o Governador ser de outro partido.

Hoje o Lula também falou muito bonito ao expor que, quando
passarem as eleições, devemos cobrar do Prefeito, do Governador, do
Presidente da República, para que governem para o povo. Ele tem
feito isso, administrando o País sem olhar as picuinhas políticas
partidárias que alguns insistem em expor todos os dias aqui. Ainda há
pouco, ouvimos outras críticas ao governo federal, feitas por alguns
Deputados que nos precederam. O governo do Presidente Lula tem
sido assim: tratando todos os Estados com o devido respeito. Não
temos saudades de épocas antigas, como no governo passado, em
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que o governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, tratou este
Estado a pão e água durante quatro anos, com perseguição política
violenta. Graças a Deus, o nosso Presidente tem tratado Minas Gerais
de forma espetacular, colocando aqui todas as áreas do governo para
desenvolver o Estado, com programas sociais importantes,
reconhecido por todos.

Gostaria também, Carlin, de aproveitar esta oportunidade para dizer
que o Presidente garantiu hoje, durante a inauguração da primeira
etapa da Avenida Antônio Carlos, que o programa Luz para Todos
continuará no Estado e que, para isso, ele irá determinar a liberação
de todos os recursos necessários, a fim de que, até o final do próximo
ano, não exista nenhum mineiro da zona rural sem energia. Aliás, ele
fez um apelo ao Governador e aos demais Governadores para, até o
final do próximo ano, se depender do governo federal, apagarmos as
últimas lamparinas, os últimos candeeiros pelo País afora. Expôs
claramente que não faltará, por parte do nosso Presidente Lula, o
empenho e os recursos necessários do governo federal para a
garantia desse grande programa, elogiado por todos. Vemos o sorriso
e a alegria do povo mineiro, quando visitamos as comunidades rurais.
Precisamos avançar e também cobrar que a Cemig avance em
relação ao Luz para Todos nas regiões mais pobres, como o Norte de
Minas, minha região, uma vez que, nas regiões mais ricas, ele já foi
instalado. No Sul de Minas, ele já ultrapassou a meta, enquanto ainda
estamos com o programa atrasado no Norte do Estado, no
Jequitinhonha e em parte do Noroeste. Portanto fica o nosso apelo
para que, com as declarações do Presidente Lula de que não faltarão
recursos - temos a alegria de dar essa informação ao povo de Minas
Gerais -, o nosso programa Luz para Todos continue a todo o vapor, e
que todos os mineiros sejam beneficiados.

Lembro também que o Presidente anunciou que voltará a Minas,
dentro de provavelmente 10 dias, para o lançamento do PAC, do
saneamento básico e da urbanização de favelas. Serão investidos, só
neste ano, no Brasil, mais de R$40.000.000.000,00 em saneamento
básico. Enfim, são grandes projetos. O País vive um novo momento. É
um país que cresce, que está gerando empregos. Só nos primeiros
quatro meses deste ano, já foi gerado quase 1 milhão de empregos de
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carteira assinada. Essa é uma demonstração de que o País está no
caminho certo. O Presidente Lula e toda a sua equipe têm feito o
dever de casa da melhor forma possível.

Parabéns pelo pronunciamento! Hoje estamos alegres aqui, e não
só com os pronunciamentos que houve nesta Casa e com as boas
notícias que o Presidente Lula nos trouxe, mas também por perceber
que as coisas não são como alguns tentam passar da tribuna desta
Casa.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do Deputado Paulo
Guedes. É nítida a diferença, sem dúvida alguma, Deputado Paulo
Guedes, do tratamento dispensado a Minas Gerais na época do
Presidente Fernando Henrique Cardoso para o da época do
Presidente Lula. Fernando Henrique, quando mandava seus
emissários a Minas, objetivava bloquear as contas do Estado, açodá-
lo e agredir seu povo. Com Lula não é assim: quando ele vem ou vem
um emissário seu, o objetivo é trazer boas notícias, investimentos -
“vide” a visita, na semana passada, do Ministro da Integração
Nacional, Geddel Vieira Lima, que veio trazer dinheiro -
R$400.000.000,00 - para a revitalização da bacia do São Francisco. O
Rio São Francisco, tão defendido por todo o povo de Minas Gerais, na
história de 500 anos da colonização portuguesa no Brasil, nunca tinha
recebido um centavo sequer para sua revitalização. Agora, já de
imediato, recebe R$400.000.000,00, distribuídos para os Municípios
para tratamento de esgoto, saneamento e garantia de vida longa para
o rio.

Também, na semana passada, o Ministro dos Esportes veio
inaugurar o moderno Centro Olímpico Esportivo da PUC, uma obra de
R$6.500.000,00. Essa é a marca do governo Lula, da realização, das
obras prioritárias, das obras essenciais para o povo mais sofrido. Lá
estavam a militância do PT, do PCdoB, as bandeiras da esquerda,
mas me chamou a atenção uma forte militância do PSDB, com suas
bandeiras azuis e amarelas. Considerei importante, pois, quando
temos oportunidade de ouvir o Lula, aprendemos muito, e cada dia
mais. Acredito que a militância do PSDB lá presente aprendeu muito
com o Presidente Lula, pois ele ensina a cada um de nós a
importância da defesa do patrimônio público e da valorização de
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nossas estatais. Por exemplo, citou em seu pronunciamento a
prioridade que foi dada à construção da Plataforma P52, com capital
da própria empresa e tecnologia e trabalhadores do Brasil, ao
contrário do que queriam os governos tucanos, o governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, que queria que a plataforma fosse
construída em Cingapura, a fim de gerar emprego e renda para aquele
povo. E aqui, no Brasil, Lula enfrentou esse debate, esse desafio, e
até a grande mídia, que, na época, veiculou que o Presidente não
entendia nada de plataforma, nada de investimento, nada de
economia. E ficou demonstrado que ele estava com a verdade: hoje a
plataforma está em pleno funcionamento, com capital nacional e com
o povo brasileiro trabalhando. A previsão inicial era de se utilizarem
62% de mão-de-obra nacional, e, em sua inauguração, conseguimos
atingir 72% de capital nacional na obra.

Esse é um exemplo e uma lição que a militância do PSDB leva.
Assim, o Presidente Lula contribui também para fazer avançar a
concepção de que nós precisamos defender o nosso patrimônio
público, as nossas estatais, para gerar emprego, renda e melhoria
para o nosso povo. Talvez, quem sabe, o Governador Aécio Neves,
ouvindo aquelas sábias palavras do Presidente Lula, possa também
implementar em Minas Gerais essa mesma política. Temos que
aproveitar o lucro da Cemig, da Copasa, enfim, das estatais de Minas
para melhorar as condições de vida de nosso povo. Não adianta
termos uma estatal como a Cemig - grandiosa estatal que defendo e
sempre defendi, nos seus 55 anos - se seu lucro não servir para
melhorar a qualidade de vida do nosso povo, baixando a conta de luz
e o imposto que incide sobre a energia elétrica e trazendo
investimentos para a população do Estado.

Concedo aparte ao nosso grande lutador, o Deputado Weliton
Prado, que já é considerado o Deputado da conta de luz mais baixa
para o povo mais sofrido.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Parabenizo-o, Deputado
Carlin Moura, pelo seu brilhante pronunciamento, que tocou no cerne
da questão, o modelo. Acredito que muitos militantes do PSDB e o
próprio Governador saíram dali com uma grande lição. Queria fazer
esse aparte para parabenizá-lo.
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O Deputado Paulo Guedes mencionou os recursos que o governo
está garantindo para o Programa Luz para Todos. O Presidente Lula
disse, no seu pronunciamento, que só descansaria quando não
houvesse nenhum candeeiro e nenhuma lamparina no Estado de
Minas Gerais. Ele quer apagar todas as lamparinas e todos os
candeeiros. Infelizmente, se depender da Cemig, isso não acontecerá.
Sabemos que o governo federal está fazendo a sua parte, ele já
anunciou os recursos para o Programa Luz para Todos.

V. Exa., Deputado Carlin Moura, expôs muito bem a respeito do
lucro fabuloso da Cemig. Só neste governo, o aumento da conta de
energia subiu mais de 100%. A Cemig vai fechar o ano com um
faturamento de R$3.000.000.000,00. Nada justifica um novo aumento
de 20% na conta da energia elétrica.

Quero levar esse recado ao Presidente Lula. Ele cumprirá a parte
dele, mas, se depender da Cemig, muitas pessoas não terão condição
de pagar o valor exorbitante da conta de energia da Companhia
Energética de Minas Gerais. Agradeço o aparte e parabenizo-o mais
uma vez.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Weliton Prado. O Presidente Lula tem feito a sua parte, e compete a
nós, de Minas Gerais, cobrar das nossas autoridades que cumpram
também a sua parte no processo de baratear a conta de luz para o
Estado de Minas Gerais.

A visita do Presidente Lula foi simbólica e representativa. Às vezes,
as pessoas me questionam: “Será que o governo do Presidente Lula é
essas mil maravilhas de que se fala? É perfeito? É 100%?”.
Obviamente que não. Nada, nesta vida, Sr. Presidente, é perfeito,
temos as nossas limitações. O governo Lula, nesses primeiros quatro
anos, conseguiu realizar todos os nossos projetos, todos os nossos
sonhos? Ainda não foi possível, Sr. Presidente, mas avançamos em
vários aspectos. Relembrando: quando o Presidente Lula tomou
posse no seu primeiro mandato, o País estava prestes a fechar um
acordo com a Alca, um acordo de anexação da nossa economia à
economia dos Estados Unidos da América, o que representaria um
suicídio, um genocídio para a economia nacional, um genocídio para
as nossas indústrias nacionais. Com a ascensão do Presidente Lula
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ao poder, o projeto da Alca foi enterrado definitivamente. Hoje, graças
a Deus, a Alca não está na pauta do dia. O que está na pauta do dia é
a integração da América Latina. Hoje também não se fala mais no
FMI. Banimos, de vez, essa famigerada sigla da vida nacional. A
nossa economia hoje é autônoma, independente, e produzimos com
as nossas próprias pernas.

O Presidente Lula tem que avançar muito e tem trabalhado para
isso. Como, por exemplo, na implementação de um projeto sério e
conseqüente que é a rede pública de televisão. Esse projeto está
sendo estudado pelo Ministro Franklin Martins, um grande jornalista e
uma pessoa respeitada, que construirá uma televisão pública nesse
país com o controle da sociedade, uma televisão que democratizará
ainda mais o acesso à informação.

Essas são as alvissareiras notícias, as boas notícias que o nosso
querido Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre traz ao povo de
Minas Gerais, aos nossos trabalhadores e à população mais sofrida
deste Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que me
concedeu.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no
início do mês, dois jovens - Adriano Tiensolli Amaral, de 25 anos, e
Douglas Warlen Teixeira Chaves, de 26 anos - estiveram na Degrel,
na delegacia, para procurar informação sobre o carro da namorada do
Douglas, um Pólo de cor preta, placas HFX 7048, um veículo novo.
Conforme o registro 162.239, ele tinha sido apreendido no pátio do
Detran da Pampulha por falta de habilitação da condutora e porque
nele foi encontrada uma chave “mixa”. Os dois estiveram na
delegacia. Isso foi comprovado. Há registro da entrada de ambos na
delegacia. Segundo informações, estiveram lá com policiais civis. O
último contato que a família teve com eles foi na delegacia.
Interessante. No dia 12/6/2007, o veículo dirigido por Adriano foi
encontrado carbonizado em Azurita, Distrito de Mateus Leme. Ele não
foi periciado no local, o que deveria ter ocorrido, e foi removido
diretamente para Belo Horizonte pela seguradora, o que é um
procedimento estranho. Não foi possível fazer os exames que
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permitiriam o esclarecimento da morte do Adriano, que foi
carbonizado. No dia 12 também, o corpo de Douglas foi localizado
carbonizado em Congonhas. Dois jovens mortos depois de procurar a
delegacia. A situação é muito estranha. O sentimento da família é de
que alguma irregularidade ocorreu na apreensão do veículo ou
mesmo em seu desaparecimento. Até agora a família não tem
respostas. Essas coisas nos lembram a época da ditadura militar, em
que suspeitos desapareciam após serem detidos, serem presos pela
polícia. Há 10, 12 anos o Ministério Público tem o registro de mais de
30 nomes de pessoas que desapareceram quando foram à então
famigerada Delegacia de Furtos e Roubos. Suspeitava-se que havia
um esquadrão da morte dentro dela. Até hoje esses fatos não foram
esclarecidos. Gostaria de dar ciência a esta Casa de que a família
está com muito medo até para continuar as investigações, pois tem
recebido ameaças anônimas, e que a Comissão de Direitos Humanos,
desde o primeiro momento em que foi procurada, acompanha o caso
e ajuda a esclarecê-lo. O mais triste é que vários Delegados
contatados pela Comissão têm certeza de que a causa do
desaparecimento se deve a esse contato com a delegacia. Eles não
afirmam, porque não há elementos concretos, conclusivos. Fazemos
um apelo ao Governador do Estado; ao Sr. Maurício Campos,
Secretário de Defesa Social; e às autoridades investidas de poder
para que não permitam que mais um fato como esse caia no
esquecimento, seja crime sem solução, e que o medo, o receio e a
falta de confiança na polícia, quando deveria ser o oposto, aprofunde-
se em Minas Gerais. A Comissão vai até o final. Estamos atentos.
Acionamos autoridades, o Ministério Público para que haja um esforço
coletivo para esclarecer esse bárbaro crime.

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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Carlin Moura e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Rodrigo Lamego Soares, Chefe da
Assessoria Parlamentar do Ministro da Educação, informando a esta
Comissão que está sendo definida programação de visitas de equipes
deste Ministério a todas regiões do País para tratar das questões
relativas ao Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE; e do
Pastor Pedro Laurindo da Silva, Presidente da Haverimbril e
Coordenador da Comissão Nacional Organizadora do Concurso Israel
60 anos, publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007. Registra-
se a presença do Deputado Deiró Marra, que passa a presidir os
trabalhos da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: no 1º turno, os Projetos de Lei nºs 617 e 636/2007 (Maria Lúcia
Mendonça); em turno único, 793/2007 (Ana Maria Resende), 822/2007
(Carlin Moura) e 841/2007 (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, é rejeitado, no 1º turno, o parecer
pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 3, do Projeto de Lei nº
59/2007 e é designado como novo relator o Deputado Deiró Marra.
Retira-se da reunião o Deputado Lafayette de Andrada . 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 556/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são



1448

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
253, 306 e 403/2007. 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 Deiró
Marra, em que solicita seja enviado ofício à Secretaria de Educação
com pedido da inserção, no Plano Decenal de Educação do Estado de
Minas Gerais, de um capítulo exclusivo que contenha diretrizes para a
implementação da educação ambiental como agente
sociotransformador, conforme a Proposta nº 11 do documento final do
fórum técnico "Educação ambiental - conjuntura atual e perspectivas",
ocorrido em junho de 2006. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2007
Às 9h45min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Paracatu, os Deputados Weliton Prado e Almir Paraca (substituindo
este à 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,
com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e avaliar a execução do
Programa Luz para Todos na região Noroeste do Estado. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Vasco
Praça Filho e José Maria Andrade Porto, respectivamente, Prefeito e
Presidente da Câmara Municipal de Paracatu; Marcílio de Souza
Magalhães, Coordenador Estadual do Programa Luz para Todos;
Geraldo Martins da Mota, Coordenador do Programa Luz para Todos
na Região Noroeste de Minas Gerais; José de Bastos Pereira, Gestor
de Contrato do Projeto Luz para Todos da Cemig; Padre João Delço
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Mesquita Penna, Agente Comunitário do Programa Luz para Todos da
Região do Médio São Francisco; Leandro Botelho Neiva, Secretário
Municipal de Agricultura de Paracatu; a Sra. Maria Isabel Ferreira
Avelino, Superintendente Regional de Ensino de Paracatu, e o Sr.
Afonso Aroeira, Secretário Municipal de Agricultura de João Pinheiro e
Presidente da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas -
Amnor -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e faz a leitura de requerimentos de sua autoria e
do Deputado Almir Paraca em que solicitam sejam realizadas visitas à
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - com a finalidade de
impedir o reajuste de 20,88% na tarifa de energia elétrica em Minas
Gerais, de discutir a possibilidade de alterar o § 5º do art. 1º da
Resolução Normativa nº 238 da Aneel e, ainda, de discutir a
viabilidade de liberação de recursos para atendimento às novas
demandas de ligações de energia em nosso Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Cecília Ferramenta - Neider Moreira.
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
28/5/2007

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça (substituindo esta ao Deputado Ruy Muniz, por
indicação da Liderança do DEM) e o Deputado Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, as
Deputadas Cecília Ferramenta e Gláucia Brandão e os Deputados
João Leite e Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o
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Deputado Doutor Rinaldo, no exercício da Presidência, declara aberta
a reunião e, nos termos do art. 120 do Regimento Interno, dá a ata por
aprovada, a qual é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a debate público sobre
o tema " Políticas públicas voltadas para a saúde da mulher" e ao
lançamento da Frente Parlamentar da Defesa e Promoção da Saúde
da Mulher. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
as Sras. Raquel Bacarini, Coordenadora do Programa de DST e Aids
da Secretaria de Estado de Saúde; Marta Alice Venâncio Romanini,
Coordenadora de Assistência da Saúde da Mulher, Criança e
Adolescente da Secretaria de Estado de Saúde; Maria Olívia de
Castro e Oliveira, Vice-Presidente da Hemominas; Mirian Rêgo de
Castro Leão, Presidente da Associação de Obstetrizes e Enfermeiras
Obstetras de Minas Gerais; o Sr. Virgílio José de Queiroz,
Coordenador de Atenção à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal
de Saúde de Belo Horizonte; a Sra. Virgília Rosa, Coordenadora
Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. Na oportunidade, a Presidência dá posse à Deputada
Cecília Ferramenta como Coordenadora da Frente Parlamentar da
Defesa e Promoção da Saúde da Mulher e concede a palavra à
Deputada, autora do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos expositores, bem como do público em geral 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, 30 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Fahim Sawan - Doutor

Rinaldo.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 31/5/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Durval Ângelo, João Leite, Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB) e
Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência
pública, esclarecimentos sobre a morte do jovem Gil Magno da Cruz,
ocorrida no dia 27/3/2007, no Município de Ouro Preto e comunica o
recebimento da seguinte correspondência; ofícios dos Srs. Marcos
Antônio Matavelli, Presidente da Comissão de Assistência, Ação
Social, Direitos Humanos e do Consumidor da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, encaminhando, para tomada de providências, cópia
de documentos relativos à denúncia apresentada pelo Sr. Altair
Donizetti do Couto; Arnaldo Barbosa, Presidente da Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia - Assappen - SL,
encaminhando cópia de documentos para tomada de providências
quanto à liberação do seguro DPVAT para o Sr. Wilson Angelo de
Lima, associado dessa entidade; Hércules Marques de Sá, Gerente
Regional de Assistência Social Centro-Sul da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, convidando a Comissão para a VII Conferência
Municipal de Assistência Social a realizar-se em 22/5/2007; e do
Fórum Estadual “Lixo e Cidadania”, convidando a Comissão para o
Seminário Metropolitano “Desafios para a Reciclagem no início do
Século XXI: O papel dos catadores”, a realizar-se em 22 e 23/5/2007.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Renato Moreira Figueiredo, Vice-Prefeito, representando o Sr. Ângelo
Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de Ouro Preto;
Vereador Wanderley Rossi Júnior "Kuruzu", representando o Vereador
Maurílio Zacarias Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ouro
Preto; Vereador Leonardo Edson Barbosa, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto; e Elza da
Cruz, mãe da vítima, que são convidados a tomar assento à mesa. A
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Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 794/2007 (relator:
Deputado João Leite); e pela aprovação, com as Emendas nºs 1 e 2,
no 1º turno, do Projeto de Lei nº 749/2007 (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
sejam enviados cópias das notas taquigráficas e pedidos de
providências à Comissão de Ensino Jurídico da OAB- MG e ao
Conselho Nacional de Direitos Humanos, para apurar denúncia feita
pelo Sr. Elsias Nascentes Coelho Neto, expulso da Fundação
Comunitária de Ensino Superior de Itabira Funcesi; à Corregedoria da
Polícia Civil, em que solicita seja apurada denúncia do Sr. Fabrício
Marques Gonçalves que alega perseguição e ameaças por parte de
policiais civis da Degrel e DEB; ao Procurador-Geral de Justiça do
Estado, em que solicita esclarecimentos sobre a morte de Gil Magno
da Cruz, ocorrida em Ouro Preto, no dia 27/3/2007, e o afastamento
dos policiais militares Geraldo Magela Ribeiro e Ronilson Alves de
Magalhães, lotados em Ouro Preto; sejam realizadas reuniões
destinadas a audiência pública conjunta com a Comissão de
Educação, para obter esclarecimentos sobre a forma como estudantes
universitários beneficiados pelo ProUni têm sido tratados, e em
Janaúba, para obter esclarecimentos sobre denúncia de tentativa de
homicído ocorrido na Comunidade Quilombola de Brejo dos Crioulos;
solicita, ainda, sejam debatidos casos de desocupação forçada de
trabalhadores rurais, em casos de conflitos agrários ocorridos no
Estado; seja agendada a participação desta Comissão no evento
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comemorativo dos 30 anos de ocorrência do III Encontro Nacional de
Estudantes - III ENE -; seja formulado apelo ao Juiz da Vara de
Execuções Criminais de Santa Luzia para a transferência do preso
José de Souza Oliveira, da 1ª Delegacia Distrital do Palmital para a
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac de
Santa Luzia -; Durval Ângelo e João Leite (5), em que solicitam sejam
encaminhados cópia das notas taquigráficas desta reunião e pedido
de providências ao CAO-DH, para apurar a possível prática de abuso
de autoridade e lesão corporal por parte de policiais militares contra
Pedro Henrique Silva Santos, em 9/6/2006, em Belo Horizonte; sejam
formulados apelos à Corregedoria da Polícia Militar, para obtenção de
cópia da documentação relativa a esse caso; à Corregedoria de
Polícia Civil do Estado, à Promotoria de Justiça da Comarca de Ibirité
e ao Juiz responsável pela Vara de Execução Criminal da Comarca de
Ibirité, para apuração de denúncia apresentada por Érika Alves de
Souza e Graziele dos Santos Gonçalves; ao Comandante do 18º
Batalhão da PMMG de Contagem, à Corregedoria da PMMG, à
Ouvidoria de Polícia do Estado e à Promotoria de Justiça da Comarca
de Contagem, para apuração de denúncia apresentada por Bruno
Meireles dos Santos e Aldacy Jesus dos Santos; seja convidado o
Chefe da Polícia Civil do Estado a participar de reunião desta
Comissão, para prestar esclarecimentos sobre proibição de visitas
desta Comissão a carceragens de delegacias no Estado; João Leite,
em que requer seja realizada audiência pública desta Comissão, para
obter esclarecimentos sobre violência sofrida pelo jovem Caius
Augustus de Campos Fernandes, na casa noturna "Casa Pueblo", em
7/5/2007, com convidados que menciona; Padre João, João Leite e
Durval Ângelo (3), em que solicitam sejam encaminhados relatório da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto
relativo à morte do jovem Gil Magno da Cruz e cópia das notas
taquigráficas desta reunião ao Colegiado das Corregedorias do
Sistema de Defesa Social do Estado; e seja formulado apelo ao
Secretário de Estado de Defesa Social, para que sejam tomadas as
providências para se garantir proteção à famílila de Gil Magno da
Cruz, às duas testemunhas do caso, cujos nomes estão dispostos no
inquérito policial militar, aberto pela Portaria nº 2859/07, na 8ª Cia. PM
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de Ouro Preto; sejam encaminhados ao Comandante-Geral da Polícia
Militar e à Corregedoria da Polícia Militar cópia das notas taquigráficas
desta reunião e pedido de providências para afastar o Capitão
Anderson Maurício Coelho da Presidência do IPM e seja designado
um oficial da Polícia Militar da Capital para a Presidência desse
inquérito. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 14/6/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BSD), Antônio Júlio (substituindo o
Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB) e
Padre João (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Luiz Couto, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados,
convidando a Comissão para participar do IX Fórum Parlamentar
Nacional de Direitos Humanos, em 14/6/2007; Adivar Geraldo
Barbosa, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Congonhas, encaminhando cópia do termo de
declaração prestada por Washington Diogo Silva Vasconcelos, que
teria sido agredido por policial militar; da Sra. Vânia de Melo Valadão
Cardoso, Coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de
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Crimes Violentos - NAVCV -, convidando a Comissão para o VII
Seminário Construção da Cidadania: Sociedade: Vítima da Violência,
a realizar-se em 14 e 15/6/2007; dos Srs. Jair Alves Lopes, Diretor do
Departamento de Segurança Pública e Trânsito de Santa Luzia,
publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007; e Maurílio Zacarias
Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, publicado no
“Diário do Legislativo” de 1º/6/2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 651/2007. 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 João Leite (2), em
que pede sejam solicitadas à Subsecretaria de Administração
Penitenciária providências com relação à denúncia formulada pela
Sra. Elizabeth da Paixão Vieira, irmã do detento Wilson Vieira de
Souza, relativa a irregularidades que estariam ocorrendo na
Penitenciária Prof. Jason Albergaria, em São Joaquim de Bicas; e a
transferência do preso Marcelo dos Santos da Casa de Detenção
Antônio Dutra Ladeira para a Penitenciária Regional de Três
Corações; João Leite e Ademir Lucas, em que pedem sejam
solicitadas ao Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte
e à Subsecretaria de Administração Penitenciária providências quanto
a denúncia de arbitrariedades na Casa do Albergado Presidente João
Pessoa; e Durval Ângelo, em que solicita seja realizada visita à
Cadeia Pública de Manhuaçu, com a finalidade de verificar as
condições da carceragem, as instalações e a situação dos presos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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 junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Vanderlei Miranda.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/6/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo 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 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 a nova
demarcação do Parque Nacional da Serra da Canastra e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Carlos Henrique Dumont Silva,
Procurador da República, justificando sua ausência nesta reunião e
prestando esclarecimentos sobre o referido Parque. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 153/2007,
no 2º turno (Deputado Chico Uejo), 1.088/2007, em turno único
(Deputado Padre João) e 1.126/2007 (Deputado Antônio Carlos
Arantes). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Roberto Messias Franco, Superintendente do Ibama no Estado;
Joaquim Maia Neto, Chefe do Parque Nacional da Serra da Canastra;
Jorge de Oliveira Penha e José Bernardino Vilela, respectivamente,
Presidente e Vice-Presidente da Associação dos Extratores de
Quartzito do Médio Rio Grande; André Picardi, Secretário de Meio
Ambiente de São Roque de Minas; Pedro Rodrigues das Neves,
representante dos produtores rurais da Serra da Canastra no
Conselho Consultivo do referido Parque; Cláudio Krauss Morais,
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Alpinópolis; da Sra.
Cristina Kistemann Chiodi, Assessora Jurídica da Amda, e do Sr. Érico
Ribeiro, Diretor da Sansul Mineração. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 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, o parecer sobre a



1457

Mensagem nº 49/2007, que conclui pela apresentação de projeto de
resolução (relator: Deputado Padre João); e os pareceres pela
aprovação do Projeto de Resolução nº 361/2007 no 2º turno (relator:
Deputado Chico Uejo) e do Projeto de Lei nº 708/2007 no 1º turno,
com as Emendas nºs 1 e 2, 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 837/2007 (relator:
Deputado Chico Uejo) e 926/2007 (relator: Deputado Getúlio Neiva),
que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos
Arantes, em que solicita sejam enviadas as notas taquigráficas desta
reunião ao Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, e às Ministras da
Casa Civil e do Meio Ambiente; e Chico Uejo, em que pede seja
solicitado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável que, nos procedimentos de compensação ambiental dos
empreendimentos submetidos ao licenciamento estadual, sejam
destinados recursos para as unidades de conservação federais
localizadas em território mineiro, em especial ao Parque Nacional da
Serra da Canastra. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Padre João, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes -

Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/5/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Lúcio Urbano Silva
Martins e Agílio Monteiro Filho, respectivamente, Ouvidor-Geral do
Estado e Ouvidor-Geral do Estado Adjunto (24/5/2007); Orlando Adão
Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (26/5/2007), e
Eduardo Cyrino Generoso, Presidente da Associação dos Defensores
Públicos de Minas Gerais (26/5/2007). Registra-se, nesta
oportunidade, a presença do Deputado Chico Uejo. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar
nº 19/2007, em 2º turno, e Projeto de Lei nº 586/2007, em 1º turno
(Deputado Ademir Lucas); Projetos de Lei nºs 132/2007, em 1º turno
(Deputado Chico Uejo); e 495/2007, em 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. Submetido a votação é
aprovado requerimento do Deputado Ademir Lucas solicitando seja
retirado de pauta o Projeto de Lei Complementar nº 19/2007, em 2º
turno. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
547/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta (relator:
Deputado Chico Uejo); e 752/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Inácio Franco). 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 Chico Uejo em que solicita seja
formulado ofício ao Secretário de Estado de Fazenda para que
informe o número de vagas existentes por Município para provimento
de cargos das carreiras de Gestor Fazendário e Técnico Fazendário
de Administração e Finanças do Estado de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária na mesma data, às 16 horas, para apreciar o
Projeto de Lei Complementar nº 19/2007, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca -

Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 565/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em análise visa
a alterar a Lei nº 9.583, de 6/6/88, que institui a Medalha do Mérito
Ambiental do Estado de Minas Gerais.

Analisado 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.
190, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 565/2007 pretende alterar a Lei nº 9.583, de

6/6/1988, que institui a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de
Minas Gerais, tendo em vista criar o Conselho da Medalha, que passa
a ser o responsável pela concessão da honraria, em substituição ao
Plenário do Conselho de Política Ambiental - Copam -; estabelecer
como data para a sua entrega o Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de
junho -; além de elevar, de 10 para 15, o número de pessoas,
empresas e instituições a serem agraciadas.

Após análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, para suprimir o Conselho da Medalha
previsto no art. 2º do projeto, pois tal matéria, por exigência
constitucional, é de iniciativa privativa do Governador do Estado.

No mais, a proposta consubstanciada no projeto, aproveitada em
sua essência pelo substitutivo, tem como fundamento a necessidade
de mobilização do governo e da sociedade em favor da melhoria das
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condições da vida ambiental, por se tratar da garantia da
sobrevivência da espécie humana. Nesse sentido, propõe que a data
de concessão da Medalha do Mérito Ambiental coincida com o Dia
Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, para dar
maior visibilidade aos que contribuam para a defesa e a melhoria da
qualidade ambiental. A alteração do número de agraciados vai permitir
que esse reconhecimento seja estendido a um grupo maior de
pessoas, físicas ou jurídicas, o que aumenta o incentivo ao
implemento das ações necessárias à preservação da natureza.

O projeto de lei em análise, aperfeiçoado pelo Substitutivo nº 1, é
meritório por promover a sensibilização da sociedade em favor do
meio ambiente.

Julgamos conveniente, entretanto, apresentar a Emenda nº 1 para
modificar o art. 2º da Lei nº 9.583, de modo a atualizar as
denominações do Conselho Estadual de Política de Meio Ambiente e
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

565/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, redigida
a seguir.

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1
Acrescente-se o seguinte art. 2º:
“Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 9.583, de 6 de junho de 1988, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado,

mediante proposta do Plenário do Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam - e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad.”.”.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio

Avelar - Almir Paraca - Rômulo Veneroso.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 923/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em análise visa
a instituir o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.

Analisado 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.
190, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 923/2007 tem como objetivo instituir o Selo

Empresa Amiga da Terceira Idade, a ser concedido a pessoa jurídica
que contribuir para a assistência, inserção social e melhoria da
qualidade de vida dos mineiros acima de 60 anos. A distinção será
concedida nas graduações Prata, no caso de contribuição significativa
ou promoção de campanhas em benefício do idoso; e Ouro, no caso
de contribuição ou manutenção de instituições que atendam esse
segmento nas áreas de assistência social ou de saúde.

A proposta apresentada fundamenta-se na importância de incentivar
a atenção aos idosos e de sensibilizar os diversos segmentos da
sociedade para que lhes ofereçam a proteção e os cuidados de que
são merecedores.

A Constituição da República foi eloqüente ao declarar direitos de
grupos hipossuficientes e instrumentalizar sua materialização. É um
vasto painel em que se incluem regras de proteção e inserção social
destinadas ao idoso, que, por ser considerado hipossuficiente, merece
tutela especial para que se cumpra a igualdade formal prevista pela
Lei Fundamental.

Também em nosso Estado, verificamos que a atenção dos
constituintes se volta aos idosos. No art. 225, a Constituição afirma
que ao Estado cumpre assegurar o amparo ao idoso e o respeito à
sua dignidade e ao seu bem-estar.

A preocupação do constituinte e dos legisladores se manifesta não
só em regras e princípios abstratos, mas também em formulações que
induzem à concretização da norma constitucional na sociedade.

Muito se tem feito em termos de legislação com o objetivo de
concretizar a afirmação de que “todos são iguais perante a lei”. Surge
a discriminação positiva, que pretende tratar de maneira desigual os
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desiguais para que se efetive a decantada e necessária igualdade e
assegurar dignidade à população considerada hipossuficiente.

Concluímos, pois, que o projeto se reveste de importância, uma vez
que estimula as pessoas jurídicas a contribuir de forma efetiva para
melhorar a vida dos idosos, promovendo seu reconhecimento por
parte do governo e da sociedade.

Tal reconhecimento se dará de forma palpável com o recebimento
do Selo “Empresa Amiga da Terceira Idade”, conferido pelo
Governador às pessoas jurídicas que demonstrem responsabilidade
social e respeito ao idoso.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise minuciosa, deu ao
projeto a importância devida, por seu inegável valor humanitário. Ao
encontrar alguns vícios de inconstitucionalidade que comprometeriam
seu andamento nesta Casa, promoveu seu saneamento por meio do
Substitutivo nº 1. Assim, a palavra “selo” foi substituída pela palavra
“medalha”, que especifica melhor o caráter da premiação pretendida e
propôs outras alterações que visam a adequar o projeto à técnica
legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

923/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio, relator - Elisa Costa -

Walter Tosta - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.011/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Educacional, com sede no
Município de Araxá.

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,
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“a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.011/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Educacional, com sede no Município de Araxá, que tem
como finalidade primordial implementar ações nas áreas da educação,
da cultura e da promoção social.

No cumprimento do seu propósito, promove palestras, seminários,
cursos e pesquisas; realiza campanhas educativas e culturais;
mantém uma biblioteca; incentiva seus associados a participarem de
intercâmbios relativos a aprendizados em línguas estrangeiras e a
cursos de informática; firma convênios com órgãos públicos e
entidades privadas visando ampliar e subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.011/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.074/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa dar denominação à escola estadual localizada no Município de
Sabinópolis.

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 1.074/2007 visa a dar a denominação de Escola

Estadual Professora Margaret Barroso Pinto à escola estadual situada
na Fazenda Santo Antônio, no Município de Sabinópolis.

Cabe esclarecer que a proposta em tela resulta de pedido formulado
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pelo colegiado da escola, que, em reunião realizada em 5/2/2007,
homologou por unanimidade dos votos de seus membros a indicação
do nome da professora para denominar aquela unidade de ensino.

Margaret Barroso Pinto iniciou sua vida de educadora nas séries
iniciais da Escola Estadual Patrício Paes de Carvalho e trabalhou em
outras quatros unidades do Município de Sabinópolis. No período
entre 1988 - 1990, dirigiu a Escola Estadual Saulo Evangelista Pinto,
quando deixou claro seu compromisso pessoal e profissional com o
magistério, contribuindo para a formação de grande parte daquela
comunidade.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e por ter
contribuído para a formação de gerações dos cidadãos de
Sabinópolis, é meritória a homenagem que lhe é prestada com a
utilização de seu nome para denominar a escola estadual situada na
Fazenda Santo Antônio.

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

nº 1.074/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.075/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, a proposição em análise visa
instituir o Dia Estadual de Defesa da Família.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.075/2007 pretende instituir o Dia Estadual de

Defesa da Família, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de maio.
A Assembléia Geral da ONU proclamou, em 1993, o dia 15 de maio

como Dia Internacional da Família, com o objetivo de chamar a
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atenção dos povos e dos governos para a importância da família como
núcleo vital da sociedade e para os seus direitos e responsabilidades.
Desde esse ano, tem celebrado o referido dia, destacando questões
que influenciam o cotidiano dos grupos familiares.

A complexidade do mundo atual aumenta a importância das famílias
para a formação de pessoas emocionalmente saudáveis. Por isso
torna-se fundamental a criação de um ambiente que as apóie,
reforçando as oportunidades de realização que uma vida familiar
positiva proporciona.

Portanto, a proposta do projeto de lei em análise é meritória e
merece ser acatada.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.075/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio, relator - Elisa Costa -

Walter Tosta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.077/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Evangélica Irmãos
Filadélfia, com sede no Município do Prata.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.077/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Evangélica Irmãos Filadélfia, com sede no Município do
Prata, que tem por finalidade a prestação de serviços de assistência
social e médica aos seus associados carentes, a quem também
dedica esforços para a capacitação através de cursos
profissionalizantes. Ainda incentiva a criação de banco de materiais de
construção destinados a construção e reparos de moradias, em
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regime de mutirão, entre outras iniciativas de caráter filantrópico e
assistencial voltadas para a comunidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.077/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.078/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o Projeto de Lei nº
1.078/2007 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Cristo Verdade que Liberta - Abecvel -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 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 1.078/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Cristo Verdade que Liberta - Abecvel -, 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
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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2º do art. 22
(ver alteração realizada em 15/10/2002), que as atividades dos
Diretores, Conselheiros, mantenedores, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, e pelo art. 36
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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 1.078/2007, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.086/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº

1.086/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Renascer, com sede no Município de Cataguases.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007, 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 1.086/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Terapêutica Renascer, com sede no Município de
Cataguases, constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica e diretoria composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício dos cargos.

Além disso, o art. 8º do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros não são remuneradas, e o art. 29 dispõe
que, no caso de dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de
1999, 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.
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Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.086/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sebastião Helvécio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.094/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto em tela tem como

objetivo declarar 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.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 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 1.094/2007 tem como finalidade declarar 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.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31, que as
atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e, no art. 37, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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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 1.094/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.098/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Instituição Educacional
Gabriela Mistral, com sede no Município de Araxá.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.098/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Instituição Educacional Gabriela Mistral, com sede no Município de
Araxá, que 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 também 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.
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.098/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.100/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei nº
1.100/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Casa da Sopa Tia
Euzápia, com sede no Município de Patos de Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007, 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 1.100/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Casa da Sopa Tia Euzápia, com sede no Município
de Patos de Minas, entidade constituída e em funcionamento há mais
de um ano, com personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta
por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos.

O art. 16 do seu estatuto dispõe que, em caso de dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
ou a entidade pública, e o art. 35 determina que nenhum membro da
diretoria e do conselho fiscal será remunerado. 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, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.100/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião
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Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.101/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em análise

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Biblioteca Pública
Espírita Francisco de Assis, com sede no Município de Itaguara.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.101/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Biblioteca Pública Espírita Francisco de Assis, com sede no
Município de Itaguara, que, de acordo com o art. 1º de seu estatuto, é
entidade religiosa que tem por finalidade, nos termos do art. 2º,
divulgar a doutrina espírita e interagir nas mais diversas formas com
instituições que tenham objetivos afins.

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.

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 e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse 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
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interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e cultos religiosos, objetivando garantir a liberdade de
crença, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
5º, VI, da Carta Magna.

Em vista disso, a declaração da Biblioteca Pública Espírita Francisco
de Assis como de utilidade pública contraria o preceito constitucional
que proíbe o Estado de estabelecer alianças com instituições que têm
como objetivo a propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.101/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.113/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 47/2007, o Projeto de Lei nº 1.113/2007, que tem por
objetivo dar denominação à escola estadual localizada na
Penitenciária de Francisco Sá, no Município de Francisco Sá.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.113/2007 tem por objetivo dar a denominação

de Escola Estadual São Gonçalo - EJA -, à escola estadual localizada
na Penitenciária de Francisco Sá, no Município de Francisco Sá.

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
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reservadas ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. É a cha mada competência
residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos pode 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.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada aos titulares de nenhum dos Poderes,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a
apresentação do projeto pelo Governador do Estado, a quem cabe a
organização da administração pública.

Finalizando, cabe ressaltar que a Secretária de Estado de Educação
informa que no Município de Francisco Sá não existe instituição ou
próprio público com denominação igual à proposta.

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 nº 1.113/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Sebastião Helvécio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.115/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Voluntárias de
Patrocínio - AVP -, com sede nesse Município.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.115/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Voluntárias de Patrocínio, 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. 32 de seu estatuto determina que o exercício de
qualquer cargo da diretoria ou do conselho deliberativo será gratuito, e
o art. 34 dispõe que, deliberada a dissolução da entidade, o
patrimônio e os fundos sociais serão destinados a entidades
filantrópicas registradas nos órgãos competentes.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.115/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio - relator -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.118/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Defesa
Ecológica de Piumhi e Região - ECO - Piumhi, com sede nesse
Município.

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



1475

O Projeto de Lei nº 1.118/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Defesa Ecológica de Piumhi e Região, que tem por
objetivo a defesa e a proteção do meio ambiente, preservando áreas
ecologicamente importantes, conservando a biodiversidade e
estimulando a criação de unidades de conservação. A Associação
analisa, estuda e divulga as causas dos problemas ambientais e as
possíveis soluções visando ao desenvolvimento ecologicamente
sustentável; realiza atividades educativas, culturais e científicas, bem
como cursos, conferências e seminários sobre fauna, flora e outros
recursos naturais; presta assessoria técnica nos campos ambiental,
educacional e sociocultural. Firma parcerias com outras entidades,
para o desenvolvimento de ações solidárias e de assistência social.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.118/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.135/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa
declarar 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.135/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores de Leite e Agricultura Familiar
de Zito Soares, com sede no Município de Santa Cruz do Escalvado,
entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
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personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos.

Além disso, o art. 45 de seu estatuto dispõe que, dissolvida a
entidade e liquidados os compromissos assumidos, a parte
remanescente do patrimônio líquido será doada a instituição
congênere do Município, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, e o
art. 46 determina que é vedada a remuneração dos cargos da diretoria
e do conselho fiscal, bem como atribuições de bonificações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores e associados.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.135/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.148/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, a proposição em epígrafe tem

como objetivo declarar de utilidade pública a entidade Projeto Vida e
Verde - Pró-Viver -, com sede no Município de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007 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 1.148/2007 visa declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Vida e Verde - Pró-Viver -, com sede no Município de
Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
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1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade, alterado em 3/7/2006,
determina, no § 2º do art. 31, que ela não remunera seus Diretores,
Conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores; e, no parágrafo único
do art. 34, que, em caso de sua dissolução, o eventual patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, devidamente
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 1.148/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.176/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de
Samba de Itanhandu, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007 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 1.176/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba de Itanhandu,
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.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
12, parágrafo único, que as atividades de seus dirigentes e
conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedada a
distribuição de lucro, bonificação ou vantagem; e, no art. 17, inciso III,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, filantrópica e legalmente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.176/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.177/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em análise

visa instituir o Dia da Liberdade em Minas Gerais.
Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, XVII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.177/2007 pretende instituir o Dia da Liberdade

em Minas Gerais, a ser celebrado, anualmente, no dia 12 de
novembro, com a transferência simbólica da Capital mineira para São
João del-Rey. Prevê, ainda, que nessa data o Poder Executivo
promoverá eventos alusivos ao tema.

O conceito de liberdade foi entendido e usado de maneiras muito
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diversas e em contextos muito diferentes, desde os gregos - e mesmo
antes deles - até os tempos atuais. Em filosofia, há várias concepções
de liberdade, bastante distintas umas das outras.

A liberdade é uma noção que designa, de uma maneira negativa, a
ausência de submissão, de servidão e de determinação, expressando
a independência do ser humano. De maneira positiva, designa a
autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional, qualificando e
constituindo a condição dos comportamentos humanos voluntários.

Entretanto, o significado que o autor do projeto em análise pretende
atribuir à palavra liberdade relaciona-se com a noção de resistência à
injustiça e à opressão. Seu objetivo é convidar o cidadão a pensar
sobre o ideal de liberdade, para que se possa constituir e defender um
Estado verdadeiramente democrático.

O autor esclarece que a escolha da data - 12 de novembro -
justifica-se por ser a data de batismo, ocorrido em São João del-Rey,
do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, figura histórica
de destaque na luta contra a opressão. Enfatiza ainda que o referido
Município foi palco de movimentos libertários pela conquista da
independência nacional.

Portanto, a proposta é meritória, por estimular a reflexão sobre o
importante direito constitucional da liberdade e o exercício da
cidadania.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.177/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.183/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Voluntários
da Sociedade de Apoio ao Paciente com Câncer, com sede no
Município de Arcos.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007 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 1.183/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Voluntários da Sociedade de Apoio
ao Paciente com Câncer, com sede no Município de Arcos.

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 constitutivo da instituição determina, no art.
28, que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, dividendo, bonificação,
vantagem ou benefício de qualquer espécie, e, no art. 45, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com sede no Município de Arcos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.183/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sebastião Helvécio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.185/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Casa de Apoio Porto
Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 31/5/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.185/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Casa de Apoio Porto Esperança, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, 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. 28 do seu estatuto determina que as
atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores e demais associados não serão remuneradas; e o art. 32
preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.185/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.192/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto em tela

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Orientação Tecnológica e Assistencial - Aorta -, com sede no
Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007 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 1.192/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Orientação Tecnológica e
Assistencial, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
27, que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,
sendo-lhes vedada a distribuição de lucro, bonificação ou vantagem;
e, no art. 31, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.192/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.194/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cavalhada
Feminina de Mateus Leme, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.194/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Cavalhada Feminina de Mateus Leme,
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.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
30 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e instituidores,
bem como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no
art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere com sede no
Município de Mateus Leme, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.194/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.196/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Serviços de Caputira - Aciac -, com sede no
Município de Caputira.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.196/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de
Caputira, em funcionamento há mais de um ano, com personalidade
jurídica própria e diretoria composta por pessoas idôneas, que não
percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Além disso, o estatuto da entidade estabelece, no § 2º do art. 19,
que todos os cargos da diretoria são exercidos gratuitamente e, no art.
38, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidades assistenciais da cidade de Caputira.

Portanto, a instituição atende às exigências consubstanciadas 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 1.196/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.198/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Centro de Oportunidades
de Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte, com sede no
Município de Contagem.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 31/5/2007, vem,
agora, a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.198/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro de Oportunidades de Contagem e Região Metropolitana de



1485

Belo Horizonte, com sede no Município de Contagem.
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

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. 28 do seu estatuto (primeira reforma)
determina que os membros de sua diretoria e do conselho não serão
remunerados; e o parágrafo único do art. 32 preceitua que, em caso
de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
entidade congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.198/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.202/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a instituição
denominada Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, com
sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007 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 1.202/2007 visa declarar de utilidade pública a

entidade denominada Rede Nacional de Pessoas Vivendo com
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HIV/Aids, com sede no Município de Uberlândia.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 19,
que é defeso a qualquer dos membros da diretoria e do conselho
fiscal a percepção de remuneração e, no art. 30, que, dissolvida, os
bens remanescentes serão destinados a entidade de fins não
econômicos, congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou, em sua falta, a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.202/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator -

Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.211/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, o Projeto de Lei nº 1.211/2007

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Creche Obra Unida
Casa da Menina, com sede no Município de Muriaé.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007 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 1.211/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Obra Unida Casa da Menina, com sede no
Município de Muriaé.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas que não são remuneradas.

Note-se que o estatuto da entidade determina, nos incisos II e III do
art. 35, respectivamente, que as atividades de seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes
não serão remuneradas e que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede e atividades no Município, dotada de personalidade jurídica
e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Cumpre apresentar emenda ao art. 1° do projeto de l ei para adequar
o nome da entidade à forma consignada no art. 1° de  seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.211/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda n° 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Menina, com

sede no Município de Muriaé.”.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.214/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar São Pedro , com sede no Município
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de Limeira do Oeste.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007 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 1.214/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Lar São Pedro, com sede no Município de Limeira.
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 constitutivo da instituição determina, no art.
20, § 3º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificação
ou vantagem, e no art. 35, parágrafo único, 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.214/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.219/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Banda Virou
Mania, com sede no Município de Itabirito.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007 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 1.219/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Banda Virou Mania, com sede no Município de Itabirito.
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 composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto constitutivo determina, no § 3º do art. 3º, que
a Banda não distribuirá lucros nem concederá remuneração nem
vantagens a dirigentes e Conselheiros e, no art. 34, que, sendo ela
dissolvida, o patrimônio líquido será entregue a instituição filantrópica
devidamente registrada e considerada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.219/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 6/2007
Comissão Especial

Relatório
Tendo como primeiro signatário o Deputado Weliton Prado, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2007 “acrescenta os §§ 4º e
5º ao art. 225 da Constituição do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer em 1º
turno, nos termos do Regimento Interno.
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Fundamentação
De acordo com o art. 1º da proposta, o art. 225 da Constituição do

Estado passa a vigorar acrescido do § 4º, o qual determina que ficará
a critério da legislação municipal dispor sobre as condições para o
exercício da gratuidade no transporte coletivo urbano das pessoas
com idade entre 60 e 65 anos.

Também nos termos do art. 1º, o mesmo art. 225 fica acrescido do §
5º, segundo o qual aos maiores de 60 anos de idade será garantida a
gratuidade no transporte coletivo intermunicipal metropolitano,
mediante a apresentação da carteira de identidade ou de trabalho,
sendo vedada a exigência de qualquer outra forma de identificação.

Na justificação da proposta, os autores argumentam que a
Constituição da República, em seu art. 3º, fixa como objetivos
fundamentais da República, entre outros, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da
marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, donde surgem,
com efeito, obrigações para o Estado brasileiro.

Ademais, lembram que o Estatuto do Idoso destina-se a regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
anos, determinando, em seu art. 39, a gratuidade no transporte
coletivo para os maiores de 65 anos. Informam, ainda com base no
citado Estatuto, que, consoante o § 3º do citado art. 39, no caso das
pessoas com idade entre 60 e 65 anos, a lei local poderá dispor sobre
as condições para o exercício da gratuidade, matéria que, segundo
entendem, pode constar na Constituição Estadual.

Com relação ao transporte coletivo intermunicipal metropolitano,
gerenciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG -, a intenção é reduzir a idade para concessão da
gratuidade, por analogia ao permissivo referente à legislação
municipal, que estabelece a possibilidade de redução da idade de 65
anos para 60 anos, para fins de concessão do beneficício.

Quanto ao acréscimo do § 4º, observa-se que a medida, além de
inócua, é de constitucionalidade duvidosa. Como a matéria já se
encontra normatizada no Estatuto do Idoso, como, aliás, reconhecem
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os próprios autores da proposta, não há necessidade de inseri-la na
Constituição mineira. Além disso, uma vez que se pode considerar a
regra do Estatuto como norma de incidência nacional, tendo em vista
sua envergadura, não poderia o Estado tratar do assunto. A questão
é, pois, de predominante interesse nacional, devendo ser regulada
pela União, a fim de que se garanta tratamento uniforme em todo o
território brasileiro, bem como o respeito ao pacto federativo.

No que concerne ao segundo acréscimo, é relevante dizer que a
matéria já se encontra disciplinada na legislação estadual, local
adequado para o seu tratamento. Não se pode inserir em Constituição
Estadual assunto próprio de lei ordinária, sob pena de ofensa ao
princípio da independência dos Poderes, inserto no art. 2º da
Constituição da República. Como o Chefe do Executivo não pode
vetar proposta de emenda à Constituição, só mesmo matérias
atinentes à organização política do Estado ou referentes à declaração
dos mínimos jurídicos necessários a que o cidadão possa viver com
dignidade é que hão de constar na Carta de Regência Estadual. A não
ser assim, o Parlamento poderia somente legislar por meio de
propostas de emenda à Constituição, que nunca correria o risco de ter
as pretensões normativas vetadas pelo Executivo.

Além do mais, a redução da idade dos beneficiários provoca impacto
financeiro. Como o serviço de transporte intermunicipal é dado em
concesssão, o Tesouro Estadual, por força do que dispõe o inciso XXI
do art. 37 da Constituição da República, deverá compensar o
concessionário. É esse o sentido da lição de José dos Santos
Carvalho Filho:

“Caso o concedente deseje reduzir o valor da tarifa, deve compensar
o concessionário para que seja mantido o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato (...). As tentativas de redução unilateral da tarifa
sem previsão contratual ou sem divida compensação têm sido
consideradas abusivas e corretamente anuladas pelo Judiciário.”
(“Manual de Direito Administrativo”. 15ª ed., 2006, Rio, Lúmen Júris,
316).

A compensação virá de duas formas. A primeira, pelo aumento do
valor da tarifa, transferindo-se o ônus para os usuários, o que não é
justo, sobretudo porque grande parte dos idosos, aqueles com mais
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de 65 anos, já têm direito à gratuidade. Assim, é válido transcrever o
aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segundo o qual:

“...o repasse de encargo para os usuários, através do aumento das
tarifas, é totalmente contrário às metas desejáveis para o serviço
público,. Para o qual deve prevalercer iniciativas de barateamento do
custo.” (TJRJ - AP 5.465/89 - 2ª C. Rel. Des. Thiago Ribas Filho - J.
3/5/1990).

A segunda forma de compensação é por meio de repasses vindos
diretamente do tesouro, caso em que seriam necessárias não só a
existência de dotação orçamentária, conforme exige o inciso II do art.
167 da Constituição da República, mas também a estimativa de
impacto financeiro da medida e de sua compatibilidade orçamentária e
financeira com a lei orçamentária, nos termos dos incisos I e II do art.
16 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de

Emenda à Constituição nº 6/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Glaúcia Brandão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 176/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Santa Maria do Suaçuí 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 do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora, vem ela 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 176/2007 de conceder autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao
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Município de Santa Maria do Suaçuí um terreno com 1.566m², situado
nesse Município, doado ao Estado em 1956.

Tendo em vista que no instrumento de transferência de domínio ao
Estado não consta nenhum gravame, cabe, no caso, a modalidade de
doação, e não de reversão como consta no projeto. Além do mais,
como o 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, subordina o contrato
ao atendimento do interesse público, faz-se necessária a inclusão de
cláusulas de destinação e de reversão. Daí por que a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substituvio nº 1, que impõe nova
espécie de alienação e destina o imóvel para a construção de quadra
poliesportiva, conforme interesse manifestado pelo Prefeito Municipal
de Santa Maria do Suaçuí, e prevê sua reversão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

176/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Agostinho Patrús Filho -

Antônio Júlio - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 457/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, o projeto foi
analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Sustitutivo nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto em análise objetiva criar a Notificação Compulsória da

Violência contra o Idoso e a Comissão de Monitoramento da Violência
contra o Idoso. Tal notificação deverá ser feita pelo estabelecimento
público ou privado que prestar atendimento ao idoso vítima de
violência ou maus-tratos. Não se fala apenas de violência física, mas
também de sofrimento sexual ou psicológico. A notificação será
preenchida em três vias. Uma será mantida no 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 do paciente.

Essa é a síntese da proposição, que tem o louvável objetivo de
beneficiar um grupo de pessoas portadoras de condições especiais,
em obediência ao preceituado na Constituição da República, em seu
art. 230. Obedece, também, ao disposto no art. 225 da Carta
Estadual.

As citadas disposições constitucionais têm cunho genérico e
abstrato. A dignidade do idoso encontra respaldo nas leis, que tornam
efetiva a proteção a esse grupo, denominado de terceira idade. É a
instrumentalização e materialização das questões que se referem aos
idosos, a exemplo das Leis Federais nº 8.842, de 1994, e nº 10.741,
de 2003, que contém o Estatuto do Idoso. Trata-se da salvaguarda
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dos direitos e da dignidade daqueles que fazem jus a um tratamento
diferenciado. O próprio princípio da eqüidade prevê tratamento
desigual para os desiguais.

Na justificação apresentada pela autora da proposição, verificamos
que, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, os idosos representam cerca de 9% da população
brasileira e que, nas próximas duas décadas, a população idosa do
Brasil poderá dobrar, passando de cerca de 15 milhões de pessoas
com 60 anos ou mais de idade para aproximadamente 30 milhões.

O crescimento da população de idosos, tanto em números absolutos
quanto relativos, é um fenômeno mundial. Projeções indicam que no
ano de 2050 a população idosa será de 1.900.000.000 de pessoas,
igualando-se à população infantil (crianças de até 14 anos de idade).

Por conta da elevação mundial da expectativa de vida, muitos
países convivem hoje com idosos de diversas gerações, que possuem
necessidades variadas, passando a exigir, com isso, políticas
assistenciais diferentes. A Organização das Nações Unidas divide os
idosos em três categorias: os pré-idosos (com idade entre 55 e 64
anos), os idosos jovens (com idade entre 65 e 79 anos) e os idosos de
idade avançada (com mais de 80 anos).

A intenção do projeto em análise é louvável, pois visa a editar norma
jurídica de proteção à saúde, no âmbito do Estado de Minas Gerais,
para a camada da sociedade composta por pessoas da terceira idade.

A Comissão de Constituição e Justiça houve por bem apresentar o
Substitutivo nº 1, para sanar vícios de iniciativa, suprimindo os arts. 7º,
8º e 9º, bem como alterar a ementa da proposição, que previa a
criação de Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso, o
que seria atribuição exclusiva do Poder Executivo.

Dessa forma, a proposição, com as alterações sugeridas pela
Comissão de Constituição e Justiça - com as quais concordamos
amplamente -, teve sua tramitação garantida nesta Casa. Entendemos
que o projeto tem largas chances de transformar-se em lei, o que será
de grande valia para numeroso segmento da população mineira.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 457/2007,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
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de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa

Costa - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 495/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre a instalação de dispositivos hidráulicos visando
ao controle e à redução do consumo de água e dá outras
providências”.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e
2, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob 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. Ademais, o
projeto enumera os dispositivos hidráulicos a serem utilizados nesses
empreendimentos, entre os quais torneiras para pias, registros para
chuveiros e bacias sanitárias com volume de descarga reduzido, no
intuito de reduzir os gastos do Poder Executivo com o consumo de
água.

Ao apreciar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça corrigiu
um equívoco redacional previsto no art. 1º e estendeu o alcance da
norma aos Poderes do Estado, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, não se restringindo apenas ao Poder Executivo.

A previsão legislativa de instalação de dispositivos hidráulicos
voltados para a redução do consumo de água nos imóveis destinados
ao serviço público afigura-se-nos extremamente oportuna e
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conveniente, ainda que tal procedimento seja utilizado no campo
prático. Ora, a água tornou-se um problema universal, e não apenas
nacional, apesar de o Brasil ser um país dotado de grandes bacias
hídricas. Entretanto, a aparente abundância de água não pode servir
de motivo para o desperdício e o consumo exagerado, razão pela qual
o poder público pode estabelecer medidas impositivas com vistas à
utilização de equipamentos e instrumentos hidráulicos que assegurem
menos consumo de água nos edifícios e empreendimentos
imobiliários destinados ao serviço público no âmbito dos Poderes do
Estado.

Apenas a título de ilustração, é oportuno salientar que esta Casa já
realizou vários seminários legislativos que tiveram como objeto central
a água e sua utilização racional pela população, com o propósito de
chamar a atenção das pessoas e das autoridades públicas para a
importância da água, seu uso racional e os perigos de contaminação
dos mares, rios, lagos e outros mananciais. Esse tipo de evento é da
maior relevância, pois conscientiza as pessoas acerca dos problemas
decorrentes do uso imoderado desse bem, que é fonte de vida, da
mesma forma que as campanhas educativas promovidas pelo governo
e divulgadas pelos meios de comunicação. Se é verdade que eventos
e programas dessa natureza, realizados pelo Estado, são importantes
para educar os cidadãos quanto à utilização racional da água, não é
menos verdade que o estabelecimento de regras jurídicas que exijam
o emprego de determinados instrumentos que evitem desperdícios
desse precioso bem também se reveste de elevado caráter educador,
ainda que de forma impositiva para algumas edificações e
empreendimentos imobiliários.

A nosso ver, o simples fato de a providência básica prevista no
projeto objetivar o controle e a redução do consumo de água, por si
só, justifica a conveniência e a importância da matéria, que se
compatibiliza com os interesses da administração e com a política do
governo de contenção de gastos.

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

495/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas - Domingos Sávio - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 530/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 530/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.514/2004, fixa
critérios para as pulverizações de inseticidas, herbicidas e
congêneres, por via aérea, em áreas agrícolas do Estado de Minas
Gerais.

A proposição em tela foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da proposição 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, do Regimento
Interno. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é estabelecer critérios para a

pulverização aérea de agrotóxicos. Em sua fundamentação, o autor
argumenta que a aplicação de inseticidas, herbicidas e produtos
congêneres por aeronaves, sem os devidos cuidados, compromete o
meio ambiente e a saúde de pessoas e animais.

O projeto em análise, originado do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 1.514/2004, recebeu desta Comissão, na legislatura passada,
parecer favorável pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

A referida Comissão, ao examinar novamente a matéria, manteve
integralmente a fundamentação do parecer e a redação do substitutivo
apresentado naquela época. Não tendo havido alteração de conteúdo
nem de forma no projeto atual que o distinga do arquivado na
legislatura passada, e não tendo ocorrido fato novo que justifique
apresentarmos modificações à proposição, mantemos o entendimento
e a fundamentação emitida em 2004, que reproduzimos a seguir.
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A nosso ver, a proposição é louvável e oportuna. A preocupação
com a saúde e o meio ambiente deve ser prioritária na definição das
atividades produtivas. O ideal seria consumir produtos agrícolas
isentos de agroquímicos, mas sabemos que a utilização desses
produtos, em alguns casos, é indispensável para o cultivo das plantas
em escala comercial; por isso é necessário que o poder público
estabeleça parâmetros para o uso correto dessas substâncias.

É preciso ressaltar que o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
em resposta a pedido de diligência da Comissão de Constituição e
Justiça, considerou o projeto válido, com a ressalva de que a matéria -
aplicação de agrotóxicos - se encontra regulamentada pela Lei nº
10.545, de 1991, e que a proposta deveria ser apresentada como uma
alteração dessa norma. A nota técnica observa, ainda, que as
distâncias previstas no projeto devem ser objeto de regulamentação
do órgão competente, por necessitarem de fundamentação técnica
específica; entendemos, por isso, que o substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça trata a matéria de forma mais
conveniente. Ali se propõe a alteração necessária à lei estadual que
disciplina o assunto, de forma a incluir a aplicação de agrotóxicos com
o uso de aeronaves em suas disposições. O substitutivo também
determina que os órgãos competentes do sistema operacional de
agricultura estabelecerão as normas técnicas para tanto, na forma de
regulamento específico.

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

530/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Padre João, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos

Arantes - Vanderlei Jangrossi.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 547/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Dimas Fabiano, dispõe
sobre a notificação dos proprietários de veículos automotores
apreendidos pelo poder público e dá outras providências.
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Examinado preliminarmente na Comissão de Constituição e Justiça,
o projeto recebeu parecer pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em
sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

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 duas horas, a contar da entrada do
veículo no pátio do Detran.

Segundo o projeto, a notificação e a página oficial do Detran-MG na
internet deverão informar 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 sua liberação. O projeto
prevê, ainda, que não será exigida do proprietário nenhuma
contraprestação relativa ao período de permanência do veículo
enquanto a notificação não lhe for devidamente enviada, ressalvados
o pagamento de impostos, do Seguro Obrigatório e da Taxa de
Licenciamento, se estiverem vencidos.

A Comissão de Constituição e Justiça, que examinou a matéria sob
o prisma jurídico-constitucional, exarou em seu parecer que o
conteúdo do projeto diz respeito a procedimentos de ordem
administrativa a serem observados quando da apreensão de veículo
em virtude de infração à Lei nº 9.503, de 23/9/97, que contém o
Código de Trânsito Brasileiro; trata-se, pois, de conteúdo afeto ao
direito administrativo e, por isso, suscetível de disciplinamento jurídico
pelo Estado.

A Comissão de Administração Pública detalhou em seu parecer a
legislação que trata da matéria e os procedimentos adotados pelo
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Detran-MG. Entre os procedimentos necessários, deverá o
proprietário efetuar o pagamento das taxas de reboque e diária, de
acordo com os valores constantes na guia fornecida pelo
Departamento. Segundo a Tabela D da Lei nº 6.763, de 26/12/75, o
valor da taxa de remoção de veículo é de 49 Ufemgs, equivalente a
R$83,69 e o valor da estada de veículo apreendido é de 5 Ufemgs por
dia, correspondente a R$8,54. Segundo o site oficial do Detran-MG,
na janela dúvidas/veículos/solicitação de serviços/liberação de
veículos apreendidos, “Os veículos apreendidos pelas polícias Civil e
Militar são levados para pátios de recolhimento terceirizados pelo
Departamento de Trânsito de Minas Gerias (Detran/MG) até que o
proprietário providencie sua liberação. Taxa: Reboque - R$152,00
Diária - R$28,00”.

Visando a estender as obrigações previstas no projeto aos veículos
recuperados pelo poder público em virtude de furto ou roubo, a
Comissão de Administração Pública apresentou as Emendas nºs 1 e 2.

Do ponto de vista de vista financeiro e orçamentário, entendemos
que a medida não acarreta novas despesas para o erário, porquanto o
que a proposição institui é a celeridade dos atos administrativos
emanados das autoridades do Detran, para notificar o proprietário do
veículo apreendido, o que de fato já acontece nas hipóteses de
infração ao Código de Trânsito.

Entendemos que a medida pretendida é conveniente e oportuna e
que a adoção desses procedimentos poderá facilitar a recuperação do
veículo pelo proprietário, além de possibilitar o ingresso de recursos
públicos, pelo recebimento dos tributos.

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

547/2007 em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 567/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório
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De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n.º 603/2003, dispõe
sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública - Rise.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 29/3/2007, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com o
Substitutivo n.º 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, XV, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Saliente-se, inicialmente, que a proposição em análise tramitou

nesta Casa na legislatura passada, momento em que esta Comissão
apreciou a matéria no que diz respeito ao mérito. Assim, optamos por
seguir a mesma linha argumentativa desenvolvida naquele momento,
procedendo a alterações de redação e de referência à legislação
vigente, quando for o caso.

O projeto de lei em exame cria o Relatório de Impacto de Segurança
Pública - Rise -, com vistas a garantir a segurança pública da
comunidade existente nas áreas onde se pretenda instalar
equipamentos públicos de segurança, tais como unidade prisional,
unidade policial e centro de recuperação e reabilitação de crianças e
adolescentes em conflito com a lei. O projeto define, em seu art. 2º,
impacto na segurança pública como qualquer alteração produzida pela
instalação dos equipamentos de segurança pública, caracterizados
em seu art. 1º, nas condições de segurança existentes na comunidade
de seu entorno.

O art. 3º do projeto de lei em tela dispõe sobre o conteúdo do Rise,
que, entre outros quesitos, deverá apresentar um diagnóstico social
da área afetada pela instalação de um ou mais equipamentos de
segurança pública, uma descrição dos impactos na segurança pública
causados tanto pela construção desses equipamentos quanto por sua
operação, uma caracterização da qualidade de vida social da área de
influência dos equipamentos, comparando-se diferentes cenários
possíveis gerados por sua implantação, com a apresentação de
alternativas para o projeto, até mesmo a sua não-realização. Segundo
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o projeto, o Rise deverá ser avaliado por equipe técnica
multidisciplinar, autônoma e independente do proponente do projeto,
bem como pelo Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal,
ao qual caberá decidir pela implantação ou não do equipamento de
segurança pública na área projetada. Ainda de acordo com o projeto,
em seu art. 6º, o Rise deverá ser acessível ao público, que poderá
oferecer comentários a ele e participar das audiências públicas,
promovidas pelo Conselho Estadual de Criminologia e Política
Criminal, para apresentação do Relatório e de demais informações
sobre a implantação dos referidos equipamentos.

O aumento dos índices de criminalidade, principalmente nos
grandes centros urbanos, tem alarmado, em muito, a sociedade. Por
essa razão, a demanda por ações mais eficazes do Estado, tanto na
prevenção como na repressão aos atos delituosos, tem sido uma
constante na pauta de reivindicações da sociedade civil. O Estado
vem respondendo a essa mobilização com a formulação de políticas
públicas afetas à área, fundamentalmente no que diz respeito à
integração das diversas instituições envolvidas na promoção da
segurança pública.

A segurança pública, entendida como direito de cidadania, obrigação
constitucional do Estado e responsabilidade de todos os cidadãos,
efetiva-se por meio da ação integrada, embora funcionalmente
independente, das polícias, da justiça e do sistema penitenciário.
Assim, à Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo, responsável
pela prevenção e pela repressão ao crime. A Polícia Civil tem por
atribuição as atividades de investigação judiciária. Ao Ministério
Público, responsável pela defesa da sociedade, compete o
oferecimento de denúncia por violação aos direitos dos cidadãos. À
Justiça incumbem o julgamento do ato delituoso, a determinação da
pena e o acompanhamento da execução penal. Por fim, o sistema
prisional, que também compõe essa articulação institucional de
promoção da segurança pública, com a responsabilidade pela guarda
de presos provisórios ou com sentença transitada em julgado. Os
equipamentos públicos descritos no art. 1º do projeto de lei em tela
integram essa articulação institucional e, portanto, promovem a
segurança pública, não podendo ser concebidos como geradores de



1504

maior insegurança.
No entanto, a localização dos equipamentos de segurança pública,

principalmente no ambiente urbano, pode, de fato, provocar alterações
tanto na ocupação tradicional do solo quanto nas atividades
econômicas e nas relações sociais desenvolvidas na comunidade do
entorno. A localização de equipamentos do sistema prisional,
particularmente, é objeto de regulamentação legal, estadual e federal,
com vistas a preservar a segurança da população, por um lado, e a
promover a integração social daqueles que estejam cumprindo pena
em regime aberto e semi-aberto. De qualquer forma, a legislação em
vigor prescreve, como regra geral para a instalação de
estabelecimentos penitenciários, a facilidade de acesso e de
comunicação, bem como a viabilidade do aproveitamento de serviços
básicos existentes. Ainda no que diz respeito à legislação estadual
sobre a matéria, a Lei nº 12.936, de 8/7/98, prescreve que, quando
possível, o cumprimento da pena se dê em estabelecimento situado
no Município em que o detento seja residente. A mesma lei determina
que a instalação de estabelecimento penal deve ser precedida de
parecer emitido pelo Ministério Público, que opinará sobre sua
localização, capacidade, necessidade e adequação às regras de
tratamento prisional. Assim, já existe determinação legal para um
posicionamento público acerca da adequada localização de
estabelecimentos prisionais, em sua particularidade.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, propõe uma alteração na Lei nº 7.772, de 8/9/80, de forma a
tratar os impactos na segurança pública como impactos ambientais,
com o que concordamos. Essa lei parte de uma concepção ampliada
de meio ambiente: o espaço onde se desenvolvem as atividades
humanas e a vida dos animais e vegetais. Dessa forma, o ambiente
modificado pela atividade humana, seja ela desenvolvida em espaço
rural ou em aglomerações urbanas, é objeto da proteção e da
conservação reguladas por essa lei. Assim, mais importante do que
restringir os impactos causados na segurança pública pelos
equipamentos descritos no art. 1º do projeto de lei, importa apurar os
impactos por eles provocados em todo o ambiente, prescrevendo-se,
ainda, medidas mitigadoras desses impactos desde a segurança até
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aqueles provocados nas redes de infra-estrutura urbana e de
transportes, a título de exemplo. Dessa forma, em vez de um Relatório
de Impacto na Segurança Pública, a instalação de determinados
equipamentos de segurança pública deveria demandar a elaboração
de um Relatório de Impacto Ambiental - Rima -, conforme o proposto
pelo Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Assim como o projeto de lei em tela, a Lei nº 7.772 também
determina a necessidade de audiência pública, com a participação da
população diretamente atingida, para o debate dos projetos de
equipamentos públicos que se pretenda implantar e que possam gerar
alterações no ambiente daquela comunidade.

Por todo o exposto, concordamos com as alterações propostas pelo
Substitutivo nº 1, em sua essência. No entanto, apresentamos o
Substitutivo nº 2, que também propõe alterações na Lei nº 7.772, mas
estabelece uma melhor caracterização dos equipamentos de
segurança pública que devem demandar a elaboração de um
Relatório de Impacto Ambiental.

Assim, o art. 1º do Substitutivo nº 2 propõe uma nova redação ao
inciso II do art. 2º da Lei nº 7.772, com vistas a incorporar como
degradação ambiental as alterações provocadas na segurança pública
de determinada comunidade. O art. 2º do Substitutivo nº 2, por sua
vez, acrescenta um parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 7.772, com
vistas a determinar quais são os equipamentos de segurança pública
que demandam a elaboração de um Rima como condição para o
licenciamento de sua implantação, identificando-os como os
estabelecimentos penitenciários previstos no Título III da Lei nº
11.404, de 25/1/94, e as entidades de internação de adolescentes em
conflito com a lei, conforme o art. 123 da Lei Federal nº 8.069, de
13/7/90, e a determinar que a análise desse impacto seja previamente
examinada pelo Conselho de Defesa Social.

Entre as atribuições previstas para o Conselho de Defesa Social
pela Lei Delegada nº 173, de 25/1/2007, encontram-se a de identificar
e discutir as questões relacionadas com a segurança dos cidadãos
nos Municípios (art. 3º, I) e a de elaborar e propor aos órgãos federais
e estaduais competentes medidas necessárias para a melhoria das
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condições de defesa social nos Municípios, o que credencia esse
Conselho a examinar previamente análises dos impactos na
segurança pública gerados pela implantação de estabelecimentos
penitenciários ou centros de internação de adolescentes em conflito
com a lei.

Julgamos que, com as modificações propostas pelo Substitutivo nº
2, apresentado a seguir, estejamos contribuindo para a busca de
eficácia na implementação de políticas de segurança pública em
nosso Estado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 567/2007

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso II do art. 2º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de

1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
II - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas,

bem como à segurança pública;”.
Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 7.772, de 8 de

setembro de 1980, o seguinte parágrafo único:
“Art. 5º - (...)
Parágrafo único - Os relatórios de que trata o inciso IV do “caput”

deste artigo incluirão análise do impacto na segurança pública, nos
termos do art. 2º desta lei, decorrente da instalação dos
estabelecimentos penitenciários previstos no Título III da Lei nº
11.404, de 25 de janeiro de 1994, e de entidade de internação de
adolescentes em conflito com a lei, conforme o art. 123 da Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, ouvido previamente o Conselho de
Defesa Social.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Délio Malheiros -

Leonardo Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 568/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 568/2007,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 689/2003, dispõe
sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, à preparação e à
utilização de produtos fitoterápicos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, na forma do art. 188, c/c o art. 102, XI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Visando primordialmente à utilização de medicamentos fitoterápicos

para o tratamento de doenças pelo Sistema Único de Saúde – SUS –,
o projeto de lei em exame dispõe sobre a política estadual de estímulo
à pesquisa, à preparação e à utilização desses produtos.

A proposição tem também como intuito estimular o cultivo de plantas
que sirvam como matéria-prima para a elaboração de remédios, à
vista da repercussão positiva que tal atividade pode vir a ter na
economia de famílias de baixa renda, do meio rural, principalmente
nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas.

O uso de fitoterápicos com finalidade profilática, curativa ou paliativa
passou a ser oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de
Saúde em 1978, quando esta recomendou a difusão dos
conhecimentos necessários para o seu uso.

A Lei nº 8.080, de 1990, chamada Lei Orgânica da Saúde, em seu
art. 16, X, estabelece que compete à direção nacional do SUS
formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política
nacional de produção de insumos e equipamentos para a saúde, na
qual se inclui a política de medicamentos. O Ministério da Saúde
publicou, em 2006, um texto institucional, incluído na série Textos
Básicos de Saúde, no qual reconhece a importância dos fitoterápicos
na assistência farmacêutica, mas informa que, apesar da riqueza da
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flora brasileira e da ampla utilização de plantas medicinais, existe
consenso quanto à insuficiência de estudos científicos acerca do
assunto. O mesmo documento informa que o objetivo da Política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é garantir acesso e uso
racional das plantas medicinais e dos fitoterápicos, com segurança,
eficácia e qualidade e define as seguintes diretrizes para a Política,
entre outras: estabelecer a Relação Nacional de Medicamentos
Fitoterápicos para a Atenção Básica; resgatar, valorizar, embasar e
validar cientificamente o uso popular de plantas medicinais;
implementar a regulamentação sanitária de plantas medicinais e
medicamentos fitoterápicos. Informa também que, entre as espécies
vegetais já utilizadas em alguns programas de saúde no País, muitas
delas ainda demandam pesquisas mais aprofundadas para avaliar sua
eficácia e segurança de uso, que às vezes não há fornecimento
adequado de insumos e não são feitas ações de acompanhamento e
avaliação. O documento destaca a necessidade de regulamentação
sanitária específica para o setor de produção dos fitoterápicos, o que
proporcionará a uniformização dos padrões de produção e
fornecimento das plantas medicinais e fitoterápicos, assegurando a
qualidade nos serviços e nos insumos disponíveis aos usuários do
SUS. Nota-se, portanto, que é necessário que o Ministério da Saúde
regulamente o setor, para que os usuários do SUS tenham acesso
aos fitoterápicos com a devida segurança e eficácia. Para tanto, o
Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.311, de 29/9/2006,
instituiu um grupo de trabalho para elaborar o Programa Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Além disso, o Decreto nº 5.813, de
22/6/06, que aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos e dá outras providências, indica, no item 3 de seu anexo,
a necessidade de regulamentar a utilização de insumos de origem
vegetal, bem como a necessidade de legislação que regulamente as
Boas Práticas de Manipulação de Fitoterápicos, considerando as suas
especificidades quanto à produção, à prescrição e ao controle de
qualidade. Nota-se, portanto, a preocupação do nível federal com o
estabelecimento de práticas seguras de manipulação dos fitoterápicos
antes de colocá-los à disposição da população.

Cabe lembrar, ainda, que a Lei nº 14.133, de 21/12/2001, que dispõe
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sobre a Política Estadual de Medicamentos, em seu art. 3º, VI,
estabelece que na implementação da política em questão será
observada a diretriz do aproveitamento do potencial terapêutico da
flora e da fauna nacionais. Já os incisos VI, XIV e XV do art. 4º da
mesma lei determinam que cabe ao Estado, entre outras atribuições:
apoiar, por meio das instituições de fomento à pesquisa, iniciativas de
desenvolvimento tecnológico na área de produção de medicamentos e
farmacoquímicos; apoiar pesquisa que vise ao aproveitamento do
potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais, com ênfase na
certificação de suas propriedades medicamentosas; incentivar o
estudo e a utilização de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e
de outras opções farmacoterapêuticas e monitorar a qualidade desses
produtos.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1
ao projeto, em vista da vigência da Lei nº 12.687, de 1/12/97, que já
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Pesquisa e à
Preparação de Produtos Fitoterápicos. O substitutivo preservou
dispositivos importantes do projeto original, incluindo-os na lei
estadual que já trata do assunto, sem colocar em risco a segurança
dos usuários do SUS e visando à prestação de serviços com eficácia
comprovada na rede pública de saúde.

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

568/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Doutor Rinaldo - Carlos

Pimenta - Ruy Muniz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 608/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 608/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.047/2003, altera
dispositivo da Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, o projeto foi distribuído à 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.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
inciso VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A proposição em exame altera o inciso VI do art. 114 da Lei nº

6.763, de 1975, com o objetivo de acrescentar hipótese de isenção da
Taxa de Segurança Pública. O dispositivo em vigor concede isenção
às promoções de caráter recreativo, desde que o total da renda seja
destinado a instituições de caridade, devidamente reconhecidas. Com
a alteração proposta, o benefício se referirá aos eventos que visem às
promoções de caráter recreativo ou de natureza esportiva amadora.

A intenção do autor é ampliar e incentivar as práticas esportivas, que
representam importantes instrumentos de socialização e de combate à
violência. Para ele, a exigência do pagamento da Taxa, nesse caso
específico, resulta em obstáculo ao desenvolvimento desses eventos.

Consideramos que o impacto financeiro-orçamentário da proposta
sobre os cofres públicos não deve ser relevante, em face do total da
receita arrecadada anualmente. No ano de 2006, por exemplo, a
receita proveniente da Taxa de Segurança Pública foi de
R$442.592.218,05, representando 1,69% do total da Receita Corrente,
considerando dados do demonstrativo da Execução Orçamentária da
Administração Pública Estadual. No mesmo ano, o arrecadado com a
referida Taxa correspondeu a 2,24% da Receita Tributária. Quanto ao
ano de 2007, segundo dados extraídos do Quadro Geral da Receita,
constante no Orçamento Anual, foram previstos R$477.117.881,00,
representando 1,51% da Receita Corrente e 2,25% da Receita
Tributária. Do total previsto para 2007 com a Taxa de Segurança
Pública, apenas R$47.628.725,00, ou 0,15%, da Receita Corrente se
referem à arrecadação pelos serviços prestados pela Polícia Militar,
pelo Corpo de Bombeiros e pelo serviço potencial de extinção de
incêndios, serviços esses passíveis de ser demandados pelas
entidades esportivas e recreativas beneficiadas com a isenção
proposta. Além disso, o projeto prevê sua eficácia para o próximo
exercício financeiro, o que permitirá adequações no Orçamento, caso
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necessário.
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao

projeto, com o único propósito de corrigir erro material no seu texto;
contudo, entendemos que a proposição ainda pode ser aperfeiçoada.
Durante sua tramitação na legislatura passada, sob o nº 1.047/2003, o
projeto foi examinado pela Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática. A referida Comissão propôs emenda, com o
objetivo de direcionar a isenção em questão aos eventos de caráter
recreativo gratuitos e aos de natureza esportiva amadora. A
justificativa para essa alteração era que a isenção da Taxa, na forma
como foi proposta originalmente, beneficiaria inúmeros eventos de
caráter recreativo que não necessitariam dela, como por exemplo
“shows” de artistas de renome promovidos pela iniciativa privada.
Concordamos com esse posicionamento, mas consideramos que a
modificação proposta pode ser aprimorada, preservando a intenção do
dispositivo em vigor, que dirige o benefício para promoções que
destinem o total da renda a instituições de caridade. Por esse motivo,
apresentamos outro substitutivo ao projeto, garantindo a isenção para
os eventos recreativos, tanto gratuitos quanto beneficentes e, ainda,
para os esportivos.

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

608/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso VI do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 114 - (...)
VI - aos eventos de caráter recreativo, beneficentes ou gratuitos, e

aos de natureza esportiva amadora;”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho -
Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 630/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 630/2007,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 647/2003, dispõe
sobre a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá outras
providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise objetiva estabelecer uma política de

apoio à implantação e desenvolvimento de agroindústrias familiares
em todas as regiões do Estado, tendo em vista a geração de
empregos, a agregação de valor a produtos e a melhoria da renda no
meio rural que, em conjunto, favorecem a permanência do homem no
campo.

Para a implementação dessa política - cujos beneficiários diretos
são os agricultores familiares - prevê-se a adoção de vários
instrumentos, como o crédito, a tributação, a pesquisa e a assistência
técnica, entre outros. O texto também define diversas atribuições do
Estado, entre as quais citamos: analisar a viabilidade técnica e
econômica das ações e projetos a serem desenvolvidos; desenvolver
atividades de formação profissional, especialmente nas áreas da
produção, da administração e da comercialização; estimular a
comercialização dos produtos da agroindústria familiar por meio de
feiras e centrais de comercialização e abastecimento, etc.

Como se percebe, o foco central do projeto é estimular a
industrialização da produção como uma alternativa para fortalecer a
agricultura familiar. Evidencia-se, também, a preocupação do autor
com duas outras questões fundamentais para esses agricultores:
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promover a sua capacitação nas áreas produtiva e gerencial e
dinamizar o processo de comercialização de seus produtos.

Sabemos que a agricultura familiar é de grande importância
econômica e social para o Estado, pois, além de ser o principal setor
que gera emprego na zona rural, tem também papel de destaque para
a segurança alimentar em áreas urbanas. Portanto, políticas que
visem ao fortalecimento desse segmento têm também reflexos
positivos em outras camadas da sociedade e, dessa forma, merecem
nossa atenção e apoio.

Entretanto, é oportuno esclarecer que, ao se fazer uma análise
atenta, verifica-se que o escopo da proposição em tela se encontra
parcialmente regulado pela Lei nº 16.680, de 10/1/2007, que dispõe
sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores
familiares e consumidores.

Essa lei, no art. 2º, estabelece os seguintes objetivos, entre outros:
“II - estimular o processamento de alimentos e produtos em
agroindústrias familiares, visando à agregação de valor; III - promover
a melhoria da renda dos agricultores familiares; IV - estimular a
criação de alternativas de trabalho para moradores de áreas rurais;
VIII - promover o trabalho familiar e a organização de associações e
cooperativas de agricultores familiares”.

Já o art. 3º define as atribuições do Executivo, entre as quais
citamos: “VII - fornecer assistência técnica e treinamento para os
agricultores familiares nas atividades agrícolas, nos processos
caseiros ou artesanais de beneficiamento, transformação, embalagem
e comercialização de produtos, de forma a atender às demandas do
mercado consumidor local”; “X - estabelecer linhas especiais de
crédito para agricultores familiares ou suas organizações, a fim de
possibilitar o investimento na melhoria da estrutura de
comercialização”.

Contudo, mesmo considerando a similaridade existente entre os dois
textos, entendemos ser oportuno alterar pontualmente a citada lei,
para que fique mais claro e evidente o apoio do Estado à
industrialização de produtos oriundos da agricultura familiar. Com
esse intuito, estamos apresentando o Substitutivo nº 1 ao final deste
parecer, que modifica integralmente a forma da proposta original, mas



1514

preserva-lhe o conteúdo. No texto substitutivo as Emendas nº 1 e 2 da
Comissão de Constituição e Justiça ficam prejudicadas por perda de
objeto.

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

630/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, as Emendas nºs 1
e 2 da Comissão de Constituição e Justiça ficam prejudicadas.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 16.680, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o

apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores
familiares e consumidores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.680, de 10 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O Estado apoiará iniciativas de transformação e

processamento da produção familiar e de comercialização direta entre
agricultores familiares e consumidores, nos termos desta lei.”.

Art. 2º - Os incisos X e XII do art. 3º da Lei nº 16.680, de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
X - estabelecer linhas especiais de crédito para agricultores

familiares ou suas organizações, a fim de possibilitar o investimento
na transformação e no processamento da produção e na melhoria da
estrutura de comercialização.

(...)
XII - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros

para o custeio de atividades, programas, projetos e obras voltados
para o apoio à transformação e ao processamento da produção e à
comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores.”.

Art. 3º - A ementa da Lei nº 16.680, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação: “Dispõe sobre o apoio à transformação e ao
processamento da produção familiar e à comercialização direta entre
agricultores familiares e consumidores.”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
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Padre João, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos
Arantes - Vanderlei Jangrossi.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 669/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gilberto Abramo,

pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itaúna o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vem agora a este
órgão colegiado, para receber parecer com relação a sua repercussão
financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 669/2007 de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itaúna um imóvel com área de 415m², situado na
Travessa Santana, nesse Município, doado ao Estado em 1979, sem
imposição de ônus.

Para dar atendimento ao interesse público que deve nortear a
alienação em causa, a proposição preceitua que o bem será destinado
ao funcionamento de programas na área de saúde, administrados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Itaúna.

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de três anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata o projeto de lei em análise
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 dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2º de seu art. 105, ao
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada, se precedida de tal
medida.
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A proposição em questão atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não
representar despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

669/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 752/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.554/2005, 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
preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do Projeto de Lei
nº 752/2007 com a Emenda nº 1, apresentada 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
O projeto de lei em pauta tem como objetivo alterar a redação do art.

1º da Lei nº 13.457, de 2000, que dispõe sobre a pensão por morte do
contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e
Fiscais de Trânsito - CBGC.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de
natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição. Nossa Lei Maior estabelece que lei disporá sobre a
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concessão do benefício de pensão por morte. Essa pensão será igual
à totalidade dos vencimentos ou dos proventos do servidor falecido,
observado o disposto no § 7º do art. 40 da Constituição da República.
A Comissão de Constituição e Justiça observou, em seu parecer, que
o descompasso entre a legislação infraconstitucional e a Lei Maior tem
como conseqüência o constante recorrer de muitas pessoas ao Poder
Judiciário, aumentando o custo com o pagamento de pensões por
morte na CBGC. A citada Comissão observa ainda que a competência
para legislar sobre matéria previdenciária encontra respaldo
constitucional, ou seja, o projeto não incorre em vício de iniciativa.

A Comissão de Administração Pública salientou a necessidade de
harmonização do comando infraconstitucional às diretrizes
consagradas na Constituição da República, de forma a eliminar
antinomias do nosso sistema normativo. Opina que a modificação
pretendida é oportuna e conveniente aos interesses do Estado, já que
confere congruência ao ordenamento jurídico.

No que tange ao aspecto financeiro, entendemos que não há
aumento da despesa, visto que tais direitos vêm, de fato, sendo pagos
pela Secretaria de Estado de Fazenda por determinação do Poder
Judiciário. Em centenas de julgados, o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais tem reiterado sua posição favorável aos pensionistas. Sem
dúvida alguma, a jurisprudência é pacífica não só no Estado de Minas
Gerais, mas também em outros Estados. Além disso o Supremo
Tribunal Federal entende que a norma constitucional é auto-aplicável.
Custo extra é causado exatamente pelos diversos ingressos em juízo
no Estado, situação que a alteração proposta no projeto em análise
viria resolver. Em suma: caso seja aprovado e se transforme em lei, o
projeto em análise, além de conferir congruência ao ordenamento
jurídico, evitará injustiças contra os beneficiários da pensão, eliminará
o custo adicional relativo a processos judiciários e descongestionará a
máquina judiciária.

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

752/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
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Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús
Filho - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.014/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig - a doar ao Estado o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem ela 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 1.014/2007 de conceder autorização

legislativa para que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Fhemig - possa doar ao Estado uma área com 91.012m², situada no
lugar denominado Limas ou Citrolândia, no Município de São Joaquim
de Bicas, a ser desmembrada do imóvel registrado sob o nº 46.483,
no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.
Esclarece o autor da matéria que no imóvel foi construída a
Penitenciária Jason Soares Albergaria, à época cedido em regime de
comodato ao Estado pela referida Fundação.

De conformidade com o projeto, o imóvel será destinado ao
funcionamento dessa penitenciária, atendendo assim ao interesse
público, que deve revestir as alienações de bens públicos. Além disso,
para atender a esse mesmo interesse, observe-se que o art. 2º do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, determina a reversão do bem ao patrimônio da Fhemig se,
findo o prazo de três anos, contados da lavratura da escritura pública
de doação, não for cumprida 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
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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,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

De resto, esclareça-se que o referido Substitutivo nº 1, além de
acrescentar a cláusula de reversão, aprimorou o texto do projeto de
acordo com a técnica legislativa, pelo que deve ser acatado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.014/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.027/2007

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 Delta
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 à possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.027/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Delta de imóvel urbano com área de 15.752,03m², a ser
desmembrado de uma área total de 27.014,68m², incorporada ao
patrimônio do Estado, em 1969, por doação da Sociedade Imobiliária
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Delta Ltda.
De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o

imóvel destina-se à construção das instalações da escola
municipalizada Ana de Castro Cançado, de um centro municipal de
cultura e lazer e de um ginásio poliesportivo, 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,
não acarreta despesas para o erário, não implicando, portanto,
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.027/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.143/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel
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
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sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII,
“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.143/2007 pretende conceder ao Poder

Executivo autorização legislativa para doação ao Município de Poços
de Caldas de imóvel constituído de terreno urbano com área de
1.462,00m², incorporado ao patrimônio do Estado em 1965, para
instalação de ginásio estadual. O donatário cumpriu o encargo, mas
atualmente, no local, está instalado o Museu Histórico e Geográfico do
Município.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

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 do imóvel ao patrimônio do Estado, se no prazo de cinco
anos não lhe for dada a destinação prevista, que é a continuação de
funcionamento do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.143/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 21/6/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr.

Francisco Quintão Vidigal, ocorrido em 17/6/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Zezé Perrella, notificando o falecimento do Sr.
Eduardo Masci Cardoso, ocorrido em 16/6/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Célio Moreira, notificando que estará ausente do País
no período de 24/6/2007 a 4/7/2007, em viagem a Portugal, destinada
a visitar casa de recuperação de dependentes e representar a Frente
Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto em evento. (-
Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Eros Biondini, notificando que estará ausente do País
no período de 24/6/2007 a 4/7/2007, em viagem a Portugal, destinada
a visitar casa de recuperação de dependentes e representar a Frente
Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto em evento. (-
Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Paulo Cesar - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Romeu Coelho - Apresentação musical - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Ademir Lucas - Paulo Cesar.

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 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.
Romeu Coelho, Diretor-Presidente da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Fabricantes de Calçados de Nova Serrana -
Credinova -; Pedro Gomes da Silva, Diretor Administrativo da
Credinova; Taitson Bessas, empresário, representando o Diretor
Financeiro da Credinova, Valério Batista Assis; José Pereira Júnior,
Gerente da Credinova; Rogério Braga, Juiz de Direito de Nova
Serrana; Wagner Dias da Silva, Diretor Financeiro da Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - Cofal -, representando a
Central das Cooperativas de Crédito de Minas Gerais; Agenor Carlos
Pereira, representando a Associação dos Contabilistas de Nova
Serrana; e Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que deu
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origem a esta homenagem. Gostaríamos de registrar uma mensagem
do Deputado Federal Jaime Martins, manifestando seus votos de
pleno êxito neste encontro e justificando sua ausência em razão de
compromissos assumidos anteriormente.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Cooperativa de

Economia e Crédito Mútuo dos Fabricantes de Calçados de Nova
Serrana Ltda. - Credinova - pelo transcurso de seus 10 anos de
fundação.

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

será interpretado pela Lira Musical São Sebastião, de Nova Serrana,
sob a regência do maestro João Evaristo da Silveira.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Paulo Cesar

Caro colega e amigo Deputado Doutor Viana, 1°-Vice- Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, neste ato
representando o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr.
Romeu Coelho, Diretor-Presidente da Credinova; Sr. Pedro Gomes da
Silva, Diretor Administrativo da Credinova, amigo e companheiro; Sr.
Taitson Bessas, empresário, aqui representando o Diretor Financeiro
da Credinova, Valério Batista Assis; amigo José Pereira Júnior,
gerente da Credinova, quero cumprimentá-lo em nome de todos os
empresários de Nova Serrana; e agradecer o trabalho que você tem
feito pela Credinova e pelos empresários de Nova Serrana; Dr.
Rogério Braga, Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de Nova
Serrana; Sr. Wagner Dias da Silva, Diretor Financeiro da Cofal, que
representa a Central das Cooperativas de Crédito de Minas Gerais;
Sr. Agenor Carlos Pereira, representando a Associação dos
Contabilistas de Nova Serrana; Sr. Presidente; Sras. e Srs.
Deputados; senhoras e senhores convidados, cuja presença
abrilhanta esta solenidade; meu amigo Ezequiel, filho do Pastor
Helvécio; integrantes da Igreja Assembléia de Deus; amigo e maestro
João, na pessoa de quem cumprimento os integrantes da Lira Musical
São Sebastião, de Nova Serrana; amigo Hudson Bruno Lemos, do
“Jornal Gazeta”, de Nova Serrana, e da Rádio Liberdade, na pessoa
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de quem homenageio a imprensa presente e toda a imprensa que tem
acompanhado o trabalho e o crescimento de nossa Nova Serrana;
público que nos vê em mais de 200 cidades de Minas Gerais, por
meio da TV Assembléia.

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na
intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. Esse
pensamento do poeta português Fernando Pessoa pode sintetizar a
trajetória da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Fabricantes de Calçados de Nova Serrana - Credinova -, que esta
noite estamos tendo a satisfação de homenagear.

Foi, de fato, um momento inesquecível quando, 10 anos atrás,
algumas lideranças empresariais de Nova Serrana se reuniram em
torno do sonho de criar uma cooperativa de crédito que desse suporte
à indústria calçadista do Município. A idéia de criação da Credinova
surgiu quando os empresários Heleno de Freitas e Walter Campos
Duarte perceberam a necessidade de proporcionar recursos
financeiros para a indústria calçadista em um ambiente em que as
elevadíssimas taxas de juros praticamente inviabilizavam o
crescimento do setor. Eu, à época, era, pela segunda vez, Prefeito de
Nova Serrana e apoiei fortemente a iniciativa, tendo a honra de ser um
dos sócios fundadores da Credinova. Naquele tempo, sentia, como os
demais 28 sócios fundadores da Credinova, que somente uma
instituição financeira com foco em nossa realidade, voltada para o
desenvolvimento da indústria calçadista e administrada por
empresários do ramo poderia dar o suporte necessário para a
expansão de nossos negócios. E o inexplicável do pensamento de
Fernando Pessoa ocorreu na composição da primeira diretoria da
Credinova, que permanece até hoje à frente dos destinos da
instituição, quando foram superadas antigas divergências políticas
locais, em nome de uma coalizão em prol dos fabricantes de calçados
de Nova Serrana.

Os números falam por si, e a eles recorreremos para dar a dimensão
do quanto esse sonho se tornou realidade. Afinal, o capital inicial da
Credinova era de R$29.000,00, e vou repeti-lo para que não reste
dúvida: nossa cooperativa começou suas atividades com capital de
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R$29.000,00, 8 funcionários e 29 sócios sonhadores, digo,
fundadores. Mas esse sonho se transformou em uma realidade
palpável pois, apenas 10 anos depois de iniciar suas atividades, a
Credinova conta com depósitos de R$31.507.000,00, contabiliza
empréstimos de R$19.787.000,00 e apresenta patrimônio líquido de
R$11.350.000,00.

Contudo, somente com pessoas incomparáveis, como bem definiu o
poeta português, os sonhos se materializam. Por esta razão, farei aqui
uma justa homenagem, citando os 28 pioneiros que, a meu lado,
acreditaram naquele sonho: Agenor Carlos Pereira; Camilo Lélis
Preto; Geraldo Célio Coelho; Geraldo Lourenço; Geraldo Magela
Rodrigues; Hélder Coelho Ribeiro; Heleno Batista Freitas; Hílton
Saldanha Lacerda; José Pinto Martins; José Afonso Paiva Lacerda;
José Eustáquio de Azevedo; José Íris Saldanha; José Maria Pereira; o
amigo e saudoso Lélis Camilo Preto; Libério Alves de Góis; Marcelo
Batista de Freitas; Marcos da Silva Amaral; Pedro Gomes da Silva;
Ramon Alves do Amaral; Reni Alves do Amaral; Romeu Coelho;
Ronaldo Batista de Lacerda; Sebastião Duarte de Lacerda; Sebastião
Fábio; Vagner Batista de Assis; Valério Batista de Assis; Walter
Campos Duarte; Walter Lúcio Batista de Assis.

Ao finalizar minhas palavras, gostaria de destacar a atuação firme e
correta do Presidente da Credinova, Romeu Coelho, que dirige a
instituição desde sua criação, com competência, honestidade e muito
trabalho. Meu amigo Pedro Gomes da Silva, Diretor Administrativo, e
o empresário Valério Batista de Assis, Diretor Financeiro, também têm
tido uma atuação basilar na condução dos destinos da Credinova.
Devo ainda destacar a atuação competente do gerente José Pereira
Júnior, que trouxe toda sua experiência de funcionário do Banco do
Brasil e a colocou a serviço da Credinova, possibilitando uma
operação nos moldes dos grandes bancos. Também o contabilista
Antônio Claret Ribeiro, com seriedade e eficiência, e a gerente adjunta
da Credinova, Maria de Lourdes Souza, nossa querida Lourdinha,
sempre atuando junto aos cooperados, merecem nossa homenagem,
e, na pessoa deles, destacamos a importância dos funcionários para o
sucesso da Credinova.

Esta singela homenagem da Assembléia Legislativa de Minas
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Gerais, requerida por este Deputado, que tem a honra e o desafio de
ser o representante do setor calçadista no Parlamento mineiro, é o
reconhecimento da importância da Credinova para a consolidação da
produção de calçados em Minas Gerais.

Afinal, hoje a Credinova é a quarta maior cooperativa de crédito do
Estado e contribuiu de maneira fundamental para que Nova Serrana
se consolidasse como o segundo maior pólo fabricante de calçados do
Brasil, o primeiro em calçados esportivos, com uma produção de 500
mil pares por dia, gerando milhares de empregos, distribuindo renda e
tendo papel decisivo para o desenvolvimento de Minas Gerais e do
Brasil. Muito obrigado a todos e uma boa noite.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da Credinova.
- Procede-se à exibição do vídeo.

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

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega de placa alusiva a esta homenagem ao Sr.
Romeu Coelho, Diretor-Presidente da Credinova, e aos Srs. Pedro
Gomes da Silva, Diretor Administrativo, e Taitson Bessas,
representando o Sr. Valério Batista Assis, Diretor Financeiro da
entidade. Solicitamos a estes que se posicionem no local indicado
pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: “A Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Fabricantes de Calçados de Nova
Serrana Ltda. - Credinova -, por meio de várias e expressivas ações,
como assistência financeira, formação educacional e difusão de
informações técnicas, tem contribuído sobremaneira para o fomento
da produção, da produtividade, do cooperativismo e da melhoria da
qualidade de vida de seus associados. A homenagem do Parlamento
mineiro à Credinova pelos 10 anos de destacado e relevante trabalho
que vem desenvolvendo na indústria calçadista de nosso Estado.”.

O Sr. Presidente - Com muita honra, a Presidência convida o
Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, para fazer parte da entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Romeu Coelho
Exmo. Sr. 1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Doutor Viana, representando o Presidente
da Casa, o Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr. Diretor Administrativo
da Credinova, Pedro Gomes da Silva; empresário Taitson Bessa,
representando o Diretor Financeiro da Credinova, Valério Batista de
Assis; Sr. José Pereira Júnior, Gerente da Credinova; Exmo. Sr. Juiz
de Direito da Comarca de Nova Serrana, Dr. Rogério Braga; Diretor
Financeiro, colega e amigo de toda jornada Wagner Dias da Silva,
representando a Central das Cooperativas de Crédito de Minas
Gerais; Agenor Carlos Pereira, representando a Associação dos
Contabilistas de Nova Serrana, um parceiro que trabalha ao nosso
lado e é do conselho fiscal da cooperativa e sobrinho; autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, Exmo. Sr.
Deputado Paulo César de Freitas; Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana,
representando o Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho; Exmo. Deputado Paulo Cesar, meu sobrinho, ex-
Prefeito da nossa querida Nova Serrana e também um dos pioneiros
para criação da Credinova, sendo um dos seus fundadores.

Com o desenvolvimento desta humanidade, o homem constatou que
a vida em grupo seria a garantia de que os meios de se conquistar o
sucesso é a forma ideal de se viver.

Embora a sábia e perfeita natureza não nos poupe exemplos de que
a vida em grupos fortalece os seres e lhes garante a sobrevivência,
nós, homens, dotados de raciocínio e, como defendem muitos
cientistas, os únicos seres inteligentes do universo, somos ainda
reticentes em admitir muitas vezes que, unidos por uma causa
comum, somos mais fortes.

Foi num contexto deste que em 1996, diante de um Brasil com sua
economia estabilizada, empresários calçadistas de Nova Serrana
imaginaram o funcionamento de uma cooperativa de economia e
crédito mútuo como solução para os empresários de nosso pólo
calçadista, que sofriam e viam seus poucos lucros sendo sugados
pela exploração do sistema bancário na época.

Naquela ocasião, os bancos passavam por adaptações para
encontrar um caminho de sobreviver sem inflação. Acostumados por
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muito tempo a ganhar altas cifras na ciranda financeira, os bancos
tomaram um choque com a estabilidade da moeda, e os que
sobreviveram foram obrigados a se ajustar.

Só que o ônus desse ajuste acabou sendo pago pelos correntistas.
Em um esforço para recuperar a receita, os bancos aumentaram as
suas tarifas e passaram à cobrança dos serviços que antes eram
cobertos pelos ganhos inflacionários.

Para nós, industriais do ramo de calçados, estabelecidos em uma
pequena cidade do Centro-Oeste de Minas, a idéia da cooperativa
estava mais ligada às questões rurais, como as de leite e de
produtores rurais. Sou produtor rural e tive a oportunidade de
participar da Diretoria da Cooperativa Rural de Divinópolis, quando era
Presidente o Deputado Domingos Sávio. Mal sabíamos que, nas
várias ramificações do cooperativismo, a associação de economias
para o crédito mútuo seria a solução para os nossos problemas.

Com a divulgação da intenção de se criar uma cooperativa de
economia e crédito mútuo dos fabricantes de calçados de Nova
Serrana, e com a busca de modelos que atendessem às expectativas
de todos, a idéia rapidamente ganhou força.

Na cooperativa, o associado não é mero cliente bancário, mas sócio
proprietário da entidade, podendo participar do processo decisório,
influenciar na escolha dos seus dirigentes e até candidatar-se aos
cargos de Delegado, Conselheiro e Diretor.

O cooperativismo é eficaz para a democratização do crédito e a
desconcentração da renda e permite que segmentos da sociedade
organizada solucionem, de forma autônoma e independente, os seus
problemas de acesso ao crédito e aos serviços bancários, pois as
taxas de juros são reduzidas, as condições de negócios são
desburocratizadas e muitas taxas de serviços bancários simplesmente
não existem. Além disso, os lucros contabilizados no final de cada
exercício financeiro retornam aos associados, seja por meio da
distribuição desses recursos de acordo com as suas cotas-partes, seja
na reintegração ao capital da instituição.

Para criar a Credinova, tivemos o apoio decisivo de 29 empresários
da nossa cidade, que empregaram, cada um, R$200,00, para formar o
capital inicial da nossa instituição, e também emprestaram
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R$1.000,00, cada um, para adquirir os equipamentos para a
instalação da nossa agência.

Esse grupo, com o apoio do então Prefeito de Nova Serrana, Paulo
Cesar, ofereceu-me a Presidência dessa instituição. Há de se
ressaltar aqui o que o espírito cooperativista é capaz de fazer, pois
tenho conhecimento de que o meu nome foi aceito e apoiado pelo
então Prefeito como uma pessoa capaz de conduzir a Credinova,
apesar de nossas ideologias políticas serem divergentes.

Ressalto também aqui que sempre foi nossa preocupação de que as
questões pessoais e diferenças, de qualquer natureza que fossem,
não tivessem nenhuma influência. Nunca, nesses 10 anos, elas
influenciaram em uma decisão minha, da nossa Diretoria e dos
demais membros da administração da Credinova.

Hoje a Credinova conta com quase 2 mil cooperados e possui a sua
sede própria em uma área com 1.500m² de construção, onde está
materializado fisicamente parte do seu patrimônio.

A prova de sucesso da Credinova nesses 10 anos é sua posição de
destaque no sistema cooperativista onde está inserida. Nossa
instituição figura com destaque entre as 20 maiores cooperativas do
ramo de crédito em Minas Gerais, tanto por faturamento como por
patrimônio líquido, ou seja, com maior valor em recursos próprios.
Assim, também está entre as cooperativas que mais cresceram nesse
aspecto.

Um outro fator que muito nos orgulha é o fato de a Credinova ser
hoje a 25ª cooperativa em ativos totais, ou seja, uma das instituições
com maior valor de recursos disponíveis em Minas Gerais, o que, em
números atualizados, ultrapassa os R$40.000.000,00. Isso tudo, meus
conterrâneos, colegas, empresários, caros Deputados, lideranças
setoriais e telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia,
atuando em um país onde a legislação que normatiza o
funcionamento das cooperativas é muito restritiva, desatualizada e
muitas vezes desmotivadora do desenvolvimento de instituições desse
tipo.

Temos que registrar também as dificuldades que nossos cooperados
e os empresários calçadistas enfrentam, com uma concorrência cada
vez mais desleal com produtos importados, principalmente da China,



1531

favorecidos com a valorização do real frente ao dólar.
O adiamento das reformas tributária, trabalhista e fiscal, que há

muitos anos pedimos ao governo federal, tem diminuído a
competitividade de nossas empresas e enfraquecido nossa presença
no mercado consumidor. Não teremos cooperativas fortes se não
tivermos empresas sólidas e atuando com o máximo de sua
capacidade de produção. Não queremos empréstimos subsidiados
pelo governo, e sim condições de poder comercializar nossos
produtos em condições favoráveis de mercado.

Eu vi uma declaração do Sindicato Nacional do Calçado, e são
números que nos preocupam a todos os fabricantes. Em 2004, foram
faturados no Brasil 755 milhões de pares. Em 2006, essa quantidade
caiu para 552 milhões. Isso preocupa o setor calçadista. Eu, como
empresário do setor, com 36 anos de indústria, vejo hoje na frente da
Credinova fabricantes querendo trabalhar, mas o mercado não está
comprando os produtos. Não precisamos de mercados novos,
precisamos vender o produto de que Nova Serrana se orgulha; como
disse o Deputado, são 500 mil pares por dia. Precisamos vender essa
mercadoria, e o mercado está muito fraco.

Enfim, era necessário que, nesta oportunidade ímpar de ocupar a
tribuna deste representativo Poder de nosso Estado, além de estar
aqui para agradecer esta distinção da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, pudéssemos fazer um apelo por uma maior atenção
dos governos de nosso Estado e federal para as dificuldades do setor
calçadista e de vários outros segmentos industriais do Estado e do
País.

Exemplos de sucesso como o da Credinova, primeira cooperativa do
ramo calçadista no Brasil, precisam ser disseminados e estimulados
como forma de sobrevivência em grupo. Agindo sós, não possuímos
força alguma, mas agindo em união e através de grupos podemos
mudar a realidade de nossas cidades, Estados e até de nosso país.

A Credinova, há 10 anos unindo e promovendo o pólo calçadista de
Nova Serrana, está aqui hoje representada na Assembléia.
Agradecemos ao Presidente, Deputado Doutor Viana, e ao Deputado
Paulo Cesar esta oportunidade. Muito obrigado.

Apresentação Musical
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Lira Musical São
Sebastião, que, sob a regência do maestro João Evaristo da Silveira,
apresentará as músicas Mi Añoranza, de sua autoria, e My Way, de
Paul Anka.

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

Exmo. Sr. Diretor-Presidente da Credinova, Romeu Coelho; Sr.
Diretor Administrativo da nossa cooperativa aniversariante, Pedro
Gomes da Silva; empresário Taitson Bessas, representando o Diretor
Financeiro da Credinova, Valério Batista Assis; Sr. Gerente da
Credinova, José Pereira Júnior; MM. Juiz de Direito de Nova Serrana,
grande amigo, Dr. Rogério Braga; Sr. Diretor Financeiro da Cofal,
Wagner Dias da Silva, representando a Central das Cooperativas de
Crédito de Minas Gerais; Sr. Agenor Carlos Pereira, representando a
Associação dos Contabilistas de Nova Serrana; meu amigo,
companheiro, colega parlamentar, grande representante de Nova
Serrana, da região e de Minas Gerais, Deputado Paulo Cesar, que,
num momento de grande lucidez, apresentou esse requerimento,
apoiado por todos os Deputados desta Casa, dando origem a esta
digna homenagem; telespectadores que nos assistem pela TV
Assembléia; imprensa; funcionários da Casa; funcionários da
cooperativa; minhas senhoras; meus senhores; ao completar seu 10º
aniversário, a Credinova é reconhecida por representar uma notável
lição de responsabilidade social, democracia, eqüidade e
solidariedade. Foi criada para atender ao setor calçadista da região,
detentor de importante participação na economia do Estado, pela
geração de emprego e renda, setor que, infelizmente, vem sendo
afetado pela concorrência chinesa.

Oferecendo serviços de natureza bancária para os associados e
financiando a aquisição de máquinas para a fabricação de calçados, a
Credinova também investe nos setores educacional e cultural.
Promovendo cursos, palestras, espetáculos teatrais e musicais, vem
sendo uma presença ativa na vida de Nova Serrana. Abro um
parêntese para homenagear e parabenizar a Lílian, que nos
presenteia com essas apresentações extraordinárias. Gerida por seus
membros, elimina intermediários, enquanto busca a qualificação
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técnica e o desenvolvimento do sócio cooperado. O associado de uma
cooperativa tem uma chance maior de se realizar como cidadão, pois
vivencia a prática cotidiana da democracia e da solidariedade, com
seu comprometimento e sua participação. O cooperativismo tem-se
mostrado, antes de tudo, uma das formas mais eficazes de
distribuição eqüitativa de riquezas.

A Credinova vem, ao longo destes anos, contribuindo para que um
importante número de mineiros atinja a estabilidade profissional e
financeira. Não somente para atender ao disposto nos arts. 174 da
Constituição da República e 171 da Constituição Estadual, que
determinam o apoio e o estímulo à organização do cooperativismo,
mas por acreditar na causa transparente do associativismo, a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais abraça a Credinova. Atenta
às vocações de Minas, a Assembléia reconhece a enorme importância
do setor calçadista de Nova Serrana.

Esta homenagem, prezado Paulo Cesar, à sua cooperativa, à nossa
cooperativa, é também o reconhecimento a um setor tradicional de
nossa indústria que, mais do que nunca, necessita ser defendido. É
preciso ainda ressaltar que a Credinova trabalha para o
desenvolvimento sustentado de toda a comunidade em que está
inserida; por isso saudamos essa associação modelar em seu
importante trabalho conduzido em território de nosso Estado.
Parabéns, cooperados e diretoria da Credinova, por dignificar o
trabalho humano e promover o desenvolvimento comunitário e local.
Todos os nossos aplausos pelo exemplo de sua luta pelo bem comum
e pela promoção do importante esforço coletivo e solidário. 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 amanhã, dia 19, 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 de 19/6/2007.).
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2007

Presidência do Deputado João Leite
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 Domingos Sávio - Palavras do Reitor Ronaldo Tadeu Pena -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Francisco Carlos Faria Lobato -
Exibição de vídeo - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Domingos Sávio - Eros Biondini - João Leite - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Wander Borges.
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 Wander Borges, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Professor Ronaldo Tadeu Pena, Reitor da UFMG; Professor Francisco
Carlos Faria Lobato, Diretor da Escola de Veterinária da UFMG;
Vereador Paulo Lamac, 1º-Vice-Líder de Governo, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Fernando Cruz Laender,
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV-
MG -; Lucas Augusto Soeiro Pinheiro, Presidente da Sociedade
Mineira de Medicina Veterinária; Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral
do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; e Deputados Domingos
Sávio e Eros Biondini, co-autores do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Registro de Presença
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O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.
Professores Eméritos Joaquim Martins Ferreira Neto; Ivan Barbosa
Machado Sampaio; Renato César Saccheto Torres, Vice-Diretor da
Escola de Veterinária; João Biondini, Professor Adjunto da Escola de
Veterinária; e Luiz Sofal, Conselheiro da Associação Brasileira de
Odontologia Veterinária; e da Exma. Sra. Professora Maria Coeli
Gomes Reis Lage, Coordenadora do curso de Medicina Veterinária da
PUC Minas Betim.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Escola de

Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais pelo transcurso
de seus 75 anos de fundação.

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

será interpretado pelo Coral da Assembléia Legislativa, acompanhado
pelo pianista Antônio Carlos de Magalhães, e sob a regência do
Maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Eros Biondini

Boa-noite a todos, senhoras e senhores; Exmos. Srs. Deputado
João Leite, neste ato representando o Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho; Ronaldo Tadeu Pena, Magnífico
Reitor da UFMG; Prof. Francisco Carlos Faria Lobato, Diretor da
Escola de Veterinária da UFMG; Vereador Paulo Lamac, 1º-Vice-Líder
de Governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte; Fernando Cruz
Laender, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária -
CRMV-MG -; Lucas Augusto Soeiro Pinheiro, Presidente da
Sociedade Mineira de Medicina Veterinária; Altino Rodrigues Neto,
Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; Deputado
Domingos Sávio, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, não precisamos dizer da alegria de poder estar aqui,
nesta noite, nessa justa e histórica homenagem à Escola de
Veterinária da UFMG. De tantas folhas que tinha escrito, resumi em
poucas palavras, deixando que o meu coração transbordasse a
alegria que sinto ao ver concretizando, num ano de tantas
festividades, esta homenagem da Assembléia Legislativa - a Casa do
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povo - aos 75 anos da Escola de Medicina Veterinária.
Quando aqui se faz esta homenagem, temos todo o nosso Estado

reconhecendo e registrando o mérito dessa honrosa instituição. São
bodas de diamante institucionais. São 75 anos gerando conhecimento
e formando profissionais comprometidos com a produção, com a
saúde animal e com a saúde pública em benefício da humanidade.
Essa foi a frase comemorativa do 75º aniversário da Escola de
Veterinária da UFMG, que nasceu em 1º/3/32.

Em nossa condição de formados em tão prestigiada escola e cientes
de sua enorme contribuição para o desenvolvimento do Estado e do
Brasil e para o bem-estar da nossa população, reunimo-nos hoje para
comemorar tão importante acontecimento. Neste ano comemorativo,
queremos saudar e parabenizar seus fundadores, seus Diretores,
seus professores, funcionários e alunos, muitos aqui presentes. O
número de pessoas aqui presente mostra a importância desse
símbolo que é hoje a Escola de Veterinária. Homenagear uma
instituição tão qualificada quanto essa, nos seus 75 anos, é registrar
na história um tempo de glórias e vitórias. Mas, quando essa história
se funde à nossa própria, esse registro é mais profundo, é dentro do
coração.

A Escola de Veterinária é responsável não apenas pela minha
formação acadêmica, mas, posso afirmar, pelo meu êxito profissional.

Deixando de lado as folhas e os escritos, quero unir-me com os
senhores na alegria de celebrar essa festividade. Certamente é uma
marca deixada na nossa história. Muitos daqueles que foram meus
professores estão presentes. Quero abraçá-los com gratidão.

Há 10 anos, em dezembro de 1995, formei-me na Escola de
Veterinária. Além de um elenco tão maravilhoso como este que está
aqui, tive a honra de ter como professor meu pai João Biondini, que
esperou a oportunidade de dar aula para a minha turma e depois
aposentar. Isso me honra muito. Com ele, aprendi não somente os
primeiros passos da profissão mas também o caráter, a honra e a
ética, com os quais quis viver durante o tempo em que exerci a
profissão.

Dediquei-me 10 anos à clínica e às intervenções cirúrgicas,
sobretudo, na parte de reprodução. Realmente reconheço a formação
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que a Escola de Veterinária nos deu e continua dando. Sabemos que
hoje é referência na América Latina, como sempre foi, não somente a
graduação, mas também na pós-gradução, em níveis de vanguarda
em relação às outras escolas de Veterinária, o que muito nos honra, e
que os profissionais que ali se formam e já se formaram são de
altíssimo nível e conseguem firmar-se no mercado de trabalho. Há
pouco tempo, tivemos oportunidade de visitar a Escola de Veterinária,
o seu Laboratório de Análise de Qualidade do Leite. Das oito unidades
instaladas no País, também é atualmente a mais procurada, com
maior demanda. Já estamos até com a sua capacidade de análise
saturada. Com outros Deputados, temos apresentado várias iniciativas
e requerimentos com o intuito de representar dignamente essa classe,
de maneira específica em relação ao laboratório, com grandes
avanços. Já está marcada uma audiência com o Ministro para
conseguirmos uma segunda linha de análise no Laboratório de
Qualidade do Leite da Escola de Veterinária. Outras iniciativas e
demandas têm chegado tanto ao meu gabinete quanto ao do nobre
Deputado Domingos Sávio, que hoje também é uma referência na
Assembléia Legislativa. Gostaria de transbordar essa alegria no meu
coração de termos tido essa vitória.

Na pessoa do Deputado João Leite, agradeço ao Presidente desta
Casa, que prontamente se disponibilizou a marcar e a agendar esta
audiência, esta reunião comemorativa. Apesar da sua ausência,
agradeço ao Secretário Gilman, que está sempre conosco em todas
as ocasiões que dizem respeito a temas afins da nossa classe.
Gostaria que estivesse aqui conosco.

Parabenizo a Escola de Veterinária. Como o templo, como a
construção de carne é muito mais importante do que a de pedra,
parabenizo cada um que está aqui hoje. Como o templo vivo é muito
mais forte do que o templo de frio, das pedras, mais do que toda
aquela estrutura erguida naquele local da Escola de Veterinária, com
muita eficácia e eficiência, estão de parabéns os professores, os
funcionários, os alunos, enfim, todos aqueles que contribuíram para
que a escola chegasse aonde chegou, aos seus 75 anos, realmente
com toda a glória, contribuindo com o desenvolvimento do nosso país.

Portanto me sinto honrado e feliz por ter me formado nessa escola;
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aliás, mais feliz ainda de ser hoje, na Assembléia Legislativa, com o
meu colega Domingos Sávio, um representante dessa maravilhosa
classe de médicos-veterinários. Parabéns!

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Exmo. Sr. Deputado João Leite, representando o Presidente desta

Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Magnífico Reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais, Prof. Ronaldo Tadeu Pena;
Digníssimo Diretor da Escola de Veterinária da UFMG, Prof. Francisco
Carlos Faria Lobato; Exmo. Vereador Paulo Lamac, 1º-Vice-Líder de
Governo da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Presidente do
nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária e colega Fernando
Cruz Laender; prezado amigo e digno Presidente da Sociedade
Mineira de Medicina Veterinária, colega Lucas Augusto Soeiro
Pinheiro; Exmo. Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária,
nosso colega Altino Rodrigues Neto; meu querido e fraterno amigo,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado
Eros Biondini; minhas colegas e meus colegas médicas e médicos-
veterinários; meus professores, é com enorme alegria que os vejo na
Casa do povo mineiro. Há muitos anos, nesta mesma Casa, neste
mesmo espaço legislativo, criava-se a nossa gloriosa Escola de
Veterinária do Estado de Minas Gerais, embora hoje ela seja da
Universidade Federal. Esse significado nos coloca bastante à vontade,
mas, ao mesmo tempo, como disse o Deputado Eros Biondini, faz
com que deixemos a emoção nos conduzir, tomar conta das nossas
palavras, porque é um momento extremamente rico de emoção.

Estamos aqui reunidos, comemorando essas bodas de diamante,
mais que isso, uma história de vida, de produção de conhecimento, de
lutas pelo crescimento não apenas de uma profissão digna, mas,
acima de tudo, de uma profissão que interage com toda a sociedade,
buscando o desenvolvimento social e econômico de nossa gente.
Uma escola que, ao cumprir esse papel de forma digna, se firma hoje
no cenário acadêmico e universitário brasileiro, da América Latina e
mundial como uma das exemplares unidades de ensino que
possuímos no Brasil. Orgulhamo-nos disso há muito tempo, porque
essa escola foi forjada, foi construída, como disse o Deputado Eros
Biondini, muito mais pelo calor, pela têmpera dos seus sonhadores e
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lutadores, dos seus professores e alunos; hoje, já são quase que 5 mil
médicos veterinários graduados, quase mil mestres e algumas
dezenas, talvez centenas de doutores. Portanto algo que se construiu
muito mais no calor humano que na frieza das pedras. A emoção
também de poder reencontrar mestres e colegas: colega Marília; seu
pai, nosso querido Prof. Joaquim; meu querido Prof. Biondini, grande
mestre, referência no Brasil e em toda a América, pela sua dedicação,
pelo seu empenho, pela sua humildade, pelo seu jeito carinhoso,
modesto, escondendo um grande coração, sempre referência para
todos nós, que tivemos o privilégio de ser seu aluno. Faço essa
menção com o mesmo carinho como se estivesse nominando cada
um dos mestres que aqui estão e que não puderam vir, porque é, de
fato, no calor dessa emoção, que construímos esses 75 anos de
história. Uma história de que tive o privilégio de participar.

Hoje, ao folhear material extraído do “site” da nossa Escola, tive a
ousadia de, de próprio punho, acrescentar um item. De fato, a Escola
construiu uma história de dedicação e muito zelo desde o seu início,
em 1920, e efetivamente, em 1932, com a instalação do curso
superior de Medicina Veterinária. Quando ali cheguei, ao final da
década de 70, período em que ainda buscávamos resgatar a
democracia no Brasil, a Escola de Medicina Veterinária, essa
magnífica referência de educandário, de universidade mesmo, já era,
graças a seus professores, alunos, servidores e funcionários, palco de
um movimento bonito de transformação de sua grade curricular. Tive o
privilégio de, aluno ainda dos primeiros períodos, ter voz ao lado de
mestres como o Prof. Biondini e tantos outros que aqui estão, o Álvaro
e outros companheiros, para discutir o currículo de Medicina
Veterinária, que, no início da década de 80, passava de quatro para
cinco anos, numa mudança substancial não apenas de carga horária
como também de conteúdo e diversificação de aulas teóricas e
práticas. Tudo isso, Deputado João Leite, numa época em que a
liberdade de expressão e de organização era mero anseio de todos
nós. Em tempos ainda difíceis, a Escola de Veterinária construía, de
forma participativa, o seu futuro, e está sempre a reconstruí-lo com o
vigor de uma jovem de 75 anos.

Portanto é com muita emoção, com a voz mesmo embargada, que
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me lembro de coisas como essas e também de que fui o orador da
minha turma. Lembro-me bem do Prof. Paulo Roberto, Diretor da
Escola à época, dizendo-me: “Domingos, você não vai falar muito, não
é? E o discurso, você poderia escrever”. Mas eu nunca fui de fazer
discurso escrito. Isso faz parte da natureza de cada um. Eu já
incomodava alguns professores para falar da criação da Associação
Veterinária de Orientação Profissional, a Avop. Mesmo em tempos
difíceis, queríamos discutir a participação profissional do veterinário
nas atividades sociais e, obviamente, no exercício de sua profissão.
Tempos aqueles em que - como há pouco me lembrou o Ailton,
falando baixinho - a gente vendia rifa para fundar o PT. Sou Deputado
pelo PSDB, sem haver nisso nenhuma incoerência. Processo de
transformação, processo de evolução, como brinco com meus colegas
do PT. Não é, Deputado João Leite? Tudo isso, com muito respeito,
com muita fraternidade.

Sem dúvida, aquele foi um momento rico no processo de evolução
da democracia no Brasil, que, à época, era absolutamente incipiente.
Hoje, apesar de instalada, ainda padece de mazelas que a todos
preocupam.

Ao me preparar para falar em nome dos colegas veterinários na
cerimônia de formatura, eu já trazia comigo o sentimento de um
médico-veterinário formado com extremo compromisso social. E é isso
o que sinto da nossa Escola de Medicina Veterinária da UFMG. Seus
líderes têm compromisso social permanente. Não é por acaso que
trouxe para esta Casa o Deputado Eros Biondini e eu. Nós dois
inauguramos uma era de médicos-veterinários no Parlamento mineiro,
para dizer que cuidamos dos animais pensando em produzir uma vida
melhor para todos os seres humanos.

É esta a Escola que amamos. Parabéns pelos seus 75 anos.
Palavras do Reitor Ronaldo Tadeu Pena

Exmo. Sr. Deputado João Leite, Presidente desta reunião, aqui
representando o Deputado Alberto Pinto Coelho; caro Prof. Francisco
Carlos Faria Lobato, Diretor da Escola de Veterinária da UFMG;
prezado Vereador Paulo Lamac, aqui representando a Câmara
Municipal; Sr. Fernando Laender, Presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária; Dr. Lucas Augusto Soeiro Pinheiro, Presidente
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da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária; Dr. Altino Rodrigues
Neto, Diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária; meus caros
Deputados Dr. Eros Biondini e Dr. Domingos Sávio, autores do
requerimento que deu origem a esta homenagem e ilustres ex-alunos
de nossa Universidade; senhoras e senhores, há 80 anos, um grupo
de ilustres mineiros criava, com o significativo apoio do governo do
Estado e da Assembléia Legislativa, a Universidade de Minas Gerais.
Em 1949 a instituição foi federalizada, mas foi só na década de 60 que
tivemos a palavra federal associada a nosso nome. A criação, em
7/9/27, foi o resultado da união de quatro escolas de ensino superior,
então existentes na jovem cidade de Belo Horizonte. Tratava-se da
Faculdade de Direito, que de fato houvera sido criada em 1892 em
Ouro Preto e que para aqui veio transferida junto com a inauguração
da nova Capital; da Faculdade de Farmácia e Odontologia, criada em
1907, portanto completando um centenário neste ano; da Faculdade
de Medicina e da Escola de Engenharia, ambas criadas em 1911.
Gosto de imaginar esse início de século da nossa querida Capital Belo
Horizonte. Creio que havia uma grande efervescência e uma enorme
preocupação em fazer avançar o ensino superior, como todos
sabemos, tão essencial ao desenvolvimento de um país e de uma
região.

O projeto da criação da Universidade estava associado à visão dos
estadistas de então sobre a importância de se formar quadros
regionais. Sabia-se que era essencial formar uma massa crítica de
profissionais capazes de gerir o Estado, contribuir para o seu
desenvolvimento econômico, cultural e social e oferecer à população
mineira melhores e mais justas condições de vida.

A criação da Escola de Veterinária, inicialmente em Viçosa, cinco
anos após, em 1932, e sua posterior transferência para Belo Horizonte
e incorporação à nossa Universidade pode ser vista como um passo
essencial na efetivação da tarefa que se colocava de formação de
quadros de pessoal para o desenvolvimento de Minas Gerais. Afinal,
em um Estado caracterizado pela economia agrária, a existência de
um centro formador de profissionais dedicados à área da produção
animal representava e representa uma enorme conquista.

Hoje, 75 anos após, podemos comemorar a excepcional
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contribuição que a nossa Escola de Veterinária tem oferecido a Minas
Gerais e ao País.

Nesse período foram graduados 4.462 médicos-veterinários. Na
pós-graduação, em 38 anos de seu programa, a Escola titulou 876
mestres em Medicina Veterinária, 543 mestres em Zootecnia e 297
doutores em Ciência Animal. Esses dados mostram que nossa Escola
de Veterinária dá conta da tarefa que lhe cabe na formação de
recursos humanos, elemento imprescindível ao desenvolvimento
econômico, social e humano. É preciso ainda lembrar que essa
formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é de
altíssima qualidade. Nosso curso de graduação em Medicina
Veterinária sempre recebeu nota máxima nas avaliações do MEC.
Agora, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade -,
contribui decisivamente para que a UFMG ocupasse o primeiro lugar
entre todas as centenas de universidades avaliadas. De acordo com
reportagens veiculadas em jornal de circulação nacional do Rio de
Janeiro, “O Globo”, 80% de nossos cursos avaliados obtiveram nota
máxima; os outros 20% obtiveram nota 4, que é a nota seguinte. A
Veterinária foi um que obteve a nota máxima. O programa de pós-
graduação em Ciência Animal atingiu o conceito 7 na Capes. Esse
conceito, conceito máximo, é dado aos cursos de qualidade
internacional. Caro Presidente João Leite, em veterinária, estamos no
topo do mundo. Isso é muito bom, pois nos mantemos com recursos
públicos e não podemos ter desculpas para não usá-los de forma
exemplar. Precisamos e temos qualidade e relevância.

É importante ainda dizer, senhoras e senhores, que essa alta
qualificação acadêmica expressa o compromisso cotidiano da UFMG
e de sua Escola de Veterinária com questões que, vivenciadas pela
sociedade, tornam-se elementos de investigação científica, produção
de conhecimentos e formação profissional. O desenvolvimento de
uma universidade é sempre o resultado da ação das pessoas. Assim,
a qualidade aqui mencionada deve-se à competência da gestão dos
sucessivos Diretores da Escola ao longo do tempo, deve-se à
dedicação dos professores e funcionários, técnicos e administrativos,
e deve-se também ao alto desempenho de seus estudantes. Os três
segmentos - docentes, discentes e técnicos - têm de andar bem. Isso
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acontece com clareza no caso da Escola de Veterinária.
Um outro ponto a destacar no caso da Escola, que hoje recebe esta

importante homenagem da Assembléia Legislativa de nosso Estado, é
a excepcional relação do ensino, da pesquisa e da extensão com os
problemas e as demandas da sociedade. Lembro aqui, apenas como
exemplo, a atuação do Hospital Veterinário, que atende a mais de 6
mil casos por ano; a ação qualificada de cidadania, que se materializa
no projeto com os carroceiros de Belo Horizonte; as atividades de
pesquisa e extensão que se realizam nas duas fazendas - uma em
Igarapé e outra em Pedro Leopoldo. Ressalto o pioneirismo do
Laboratório de Análise da Qualidade do Leite, que analisa mais de 20
mil amostras por mês. Na área de pesquisa, destaco ainda aquelas
tão essenciais ao desenvolvimento da pecuária, item, como sabemos,
tão importante e fundamental na nossa pauta de exportações, quais
sejam o melhoramento genético e a nutrição animal.

Somos um nó importante da Rede Mineira de Biotecnologia para a
Agropecuária - RMBA -, cujo objetivo é promover a capacitação
tecnológica de Minas Gerais nas áreas de genômica funcional,
genética molecular e biossegurança. A meta é dar suporte ao
crescimento sustentável do setor agropecuário mineiro.

A atuação da Escola de Veterinária, em particular, e da UFMG, de
Minas Gerais, de modo geral, demonstra o estreito vínculo que se
estabelece entre as demandas da sociedade e o mundo acadêmico.
Temos a clara consciência da relevância da produção de
conhecimentos, por meio da pesquisa, para a constituição de um País
soberano, altivo e zeloso da autonomia de seus cidadãos.

Termino agradecendo sensibilizado a esta Casa Legislativa, na
pessoa dos Deputados Eros Biondini e Domingos Sávio.
Agradecemos a homenagem que prestam à Escola de Veterinária da
UFMG.

Meus colegas da universidade, entendo que esta solenidade, ao
tempo em que expressa o reconhecimento ao trabalho realizado,
também implica maior responsabilidade nossa, um sempre renovado
compromisso com a cidade de Belo Horizonte, que nos acolhe, com o
povo mineiro e com o nosso país. Esse compromisso, que se realiza
no esforço de construção de uma nação digna de seus filhos, podem
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ter a certeza, Srs. Deputados, senhoras e senhores, é o norte, é a
bússola que orienta a nossa UFMG, que orienta a nossa Escola de
Veterinária. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado João Leite, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
fará a entrega aos Profs. Francisco Carlos Faria Lobato, Diretor da
Escola de Veterinária da UFMG, e Ronaldo Tadeu Pena, Magnífico
Reitor dessa universidade, de placa alusiva a esta homenagem. Para
tanto, solicitamos a estes a gentileza de se posicionarem no local
indicado pela equipe do cerimonial. A placa contém os seguintes
dizeres: “Uma instituição de excelência, dedicada a formar
profissionais de alto nível, capazes de satisfazer as rígidas exigências
dos vários campos da veterinária, como biossegurança da produção,
melhoramento genético, saúde animal e saúde pública, visando ao
benefício da sociedade. A homenagem e o reconhecimento do
Legislativo estadual à Escola de Veterinária da UFMG, de Minas
Gerais, pelos 75 anos de serviços prestados à ciência e à
comunidade”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar os Deputados e médicos-
veterinários Domingos Sávio e Eros Biondini para me acompanharem
neste ato.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Francisco Carlos Faria Lobato

Boa-noite. Exmo. Sr. Deputado João Leite, neste ato representando
o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Prof.
Ronaldo Tadeu Pena, Magnífico Reitor da Universidade Federal de
Minas Gerais; Vereador Paulo Lamac, 1º-Vice-Líder de Governo da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; nosso amigo Fernando Cruz
Laender, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária -
CRMV-MG -; Lucas Augusto Soeiro Pinheiro, Presidente da
Sociedade Mineira de Medicina Veterinária; nosso grande amigo
Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -; Deputados Domingos Sávio e Eros Biondini,
autores do requerimento que deu origem a esta homenagem; meus
queridos amigos e colegas da Escola de Veterinária; as luzes deste
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augusto auditório, palco das grandes decisões que ditam os destinos
de Minas e traçam os rumos para o seu grande futuro, constituem hoje
o ornamento espiritual desta seleta platéia, impregnando-a com o
aroma da amizade e do contentamento, como se fora, num passe de
mágica, o próprio néctar dos deuses soprado em brisas suaves do
Olimpo, para vir nesta hora inebriar os nossos corações.

Na qualidade de Diretor da Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais, coube-me a honrosa incumbência de
externar os sentimentos que nos vão no fundo da alma e tocam,
profundamente, cada componente dessa notável casa de ensino e
formação profissional, seus dirigentes, professores, alunos,
funcionários de todos os setores e categorias.

Fruto do sonho dourado de pioneiros e predestinados, que, num ato
de arrojo, coragem e determinação, vislumbraram a grande
necessidade do aprimoramento do ensino e da prática da veterinária
nos diversos e variados segmentos e especialidades, como fator
básico para o próprio desenvolvimento do Estado nesse importante
setor da economia de Minas e do Brasil, tomaram a corajosa iniciativa
de criar, já no longínquo ano de 1932, essa Escola, aqui e agora
homenageada, calorosa e solenemente, por esta augusta Assembléia,
através da proposição dos ilustríssimos colegas e Deputados Eros
Biondini e Domingos Sávio.

Desde a sua criação, essa Escola formou milhares de veterinários,
que atuaram e atuam em todas as áreas da ciência veterinária dentro
e fora do País. Atualmente, contamos com 90 docentes do quadro
permanente, quatro professores substitutos, sendo mais de 90%
doutores. A Escola conta também 113 técnicos administrativos e 64
funcionários da nossa fundação. Os nossos docentes do passado e de
hoje se fazem presentes nos cenários científicos nacional e
internacional, com valiosíssima contribuição, que pode ser traduzida
em milhares de produções científicas e tecnológicas, cujos benefícios
muito extrapolam as fronteiras do academicismo.

A nossa pós-graduação é a única da área veterinária que possui o
nível máximo do País. Desde a sua implementação há 40 anos, já
foram formados quase 2 mil mestres e doutores.

O Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, também
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motivo de grande orgulho para todos nós, em seus 64 anos de
existência, já publicou 196 fascículos em 59 volumes, sendo hoje
classificada como Qualis A Internacional.

Seria por demais longo, se assinalasse todas as grandes conquistas
e realizações no percurso da luminosa trajetória que coloca nossa
Escola merecedora do reconhecimento, do respeito e da admiração
de todos os setores da nossa sociedade.

Para consecução desse destaque, deve ela ao trabalho permanente
e precioso de todos os que nela labutam e labutaram, com
desprendimento e dedicação. É dever de justiça referirmo-nos
também aos seus ex-servidores, muitos deles aqui presentes.
Gostaria de nominar, principalmente, os Profs. Joaquim, Biondini,
Bernis, Girão, Gilberto, Ivan e a Profª Zélia, que tanto contribuíram
para a Escola.

Após tantos anos de trabalho, todos os professores e servidores que
passaram pela Escola de Veterinária continuam, de forma firme,
ligados a ela por laços de permanente e eterna amizade. De maneira
especial, queremos ressaltar os nomes dos ilustres Deputados Eros
Biondini e Domingos Sávio, ex-alunos da nossa Escola e que hoje
prestam brilhante trabalho ao nosso Estado, colocando a tribuna desta
Casa como sentinela avançada das aspirações e das esperanças do
povo mineiro e, de maneira especial, da classe veterinária. A eles, à
Mesa e aos Deputados externamos os nossos agradecimentos pela
homenagem que tributam nesta oportunidade à Escola de Veterinária.

Difícil é encontrar palavras que possam traduzir com fidelidade o
que vai no mais fundo de nossa alma nesta hora de emoções e neste
ambiente de luzes e de vibração. Na pessoa do Sr. Presidente em
exercício nesta reunião, Deputado João Leite, e em nome da Escola
de Veterinária da UFMG, valemo-nos dos versos imortais de Camões
para externar todo o nosso reconhecimento e nossa permanente
gratidão: “E que viva a alma e a esperança, e tudo que tenho, tudo é
vosso, e o proveito de tudo só eu levo. Pois é tamanha a bem-
aventurança, o dar-vos tudo quanto tenho e quanto posso, que, tanto
mais vos pago, mais vos devo!”. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo
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institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Coral da

Assembléia Legislativa, que, sob a regência do maestro Guilherme
Bragança, acompanhado pelo pianista Antônio Carlos de Magalhães,
apresentará as canções “Jardim da Fantasia”, de Paulinho Pedra Azul,
“God is a Spirit”, de William Bennett, e “Oração de São Francisco”, de
Pe. Ilara.

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

Exmos. Srs. Ronaldo Tadeu Pena, Magnífico Reitor da UFMG; Prof.
Francisco Carlos Faria Lobato, Diretor da Escola de Veterinária da
UFMG; Vereador Paulo Lamac, 1º-Vice-Líder de Governo,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Fernando Cruz
Laender, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária;
Lucas Augusto Soeiro Pinheiro, Presidente da Sociedade Mineira de
Medicina Veterinária; Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -; Deputados Domingos Sávio e Eros
Biondini, autores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Há 75 anos, a Escola de Veterinária da Universidade Federal de
Minas Gerais não apenas forma sucessivas gerações de profissionais
como também fomenta pesquisas, práticas e métodos de
melhoramento genético, bem como a produção e o controle de
vacinas e a inspeção de qualquer produto de origem animal.

Portanto, além de obter excelente formação em medicina veterinária,
uma de suas áreas tradicionais de habilitação, seus alunos e ex-
alunos têm prestado inestimáveis serviços a Minas Gerais e a Estados
vizinhos, no tocante tanto às atividades pecuárias ou de avicultura, em
seus aspectos econômicos e sociais, quanto à saúde pública,
cuidando da prevenção de doenças e também da qualidade do
alimento consumido pela população.

Desenvolvendo a prática profissional em seu hospital veterinário, em
duas fazendas experimentais e em mais de cem laboratórios,
assistidos por um professorado altamente qualificado, com uma quase
totalidade de doutores, municiados por artigos científicos publicados
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em uma revista de renome internacional, mais de quatro mil
profissionais tiveram a oportunidade de se graduar na instituição.

Juntam-se a esse número os mais de 1.500 mestres e cerca de 300
doutores que vêm abrindo novas fontes de conhecimento e
contribuindo para que a Escola de Veterinária tenha todo o respeito
dos órgãos de incentivo à pesquisa do País e do exterior.

Tudo isso se reflete numa das mais baixas taxas de evasão na
universidade brasileira, pois, em média, 95% dos alunos têm
concluído o curso. Ao encarar com absoluta seriedade sua missão e
oferecendo o melhor conteúdo pedagógico, a Escola de Veterinária
nunca decepcionou a vocação de seus alunos.

Os primeiros quatro diplomados, em 1935, certamente não
imaginariam que aquela reduzida turma representaria o capítulo inicial
de uma história que merece esta comemoração.

Sua direção, seus professores, alunos e funcionários são partes
integrantes desta homenagem que a Assembléia Legislativa realiza,
em nome de todos os cidadãos mineiros. Todos nos orgulhamos
dessa querida Escola, já que sentimos no cotidiano de toda a
população os bons efeitos advindos de suas atividades, que, há mais
de sete décadas, têm-se espraiado em prol de toda a comunidade.

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 especial de terça-feira, dia 26, às 9 horas, e
para a reunião extraordinária também de terça-feira, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/5/2007
Às 10h20min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis (substituindo o Deputado Hely Tarqüínio, por



1549

indicação da Liderança do PV) e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Gilberto Abramo, Sargento Rodrigues, Sebastião Costa, Gustavo
Valadares e Gustavo Corrêa (substituindo este ao Deputado Delvito
Alves, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Cesar. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e, logo após, lê a
correspondência do Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do Bloco
Social Democrata, indicando o Deputado Neider Moreira para membro
efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, na vaga do Deputado
Gil Pereira. A seguir, acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.036, 1.046 e 1.051/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.027,
1.034, 1.037, 1.040, 1.041 e 1.045/2007 (Deputado Sebastião Costa);
1.020, 1.035 e 1.047/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.015, 1.025,
1.028/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.019, 1.033, 1.039 e
1.042/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); e 1.017,1.023, 1.029, 1.043 e
1.050/2007 (Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade , no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 954/2007 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Delvito Alves); 19, 293, 486, 538 e 829/2007 todos
na forma do Substitutivo nº 1, 535 e 609/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 412, 852 este com a Emenda nº 1 e 1.025/2007
este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 429,
610, 768 e 922/2007 todos na forma do Substitutivo nº 1, 448, 700
este com as Emendas nºs 1 e 2, 946/2007 este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 495/2007 com as Emendas nºs 1
e 2, 586/2007 este com as Emendas nºs 1 a 3, (relator: Deputado
Delvito Alves); 615/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
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758/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa, 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, do
Projeto de Lei Complementar nº 5/2007 e Projeto de Lei nº 491/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa); Projeto de Lei Complementar nº
10/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); Projetos de Lei
Complementar nº 16/2007, e Projeto de Lei nºs 467, 480, 499, 516 e
652/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 90 e 500/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); 574/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 18/2007 no 1º turno deixa
de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em virtude de redistribuição).
Os Projetos de Lei nºs 330, 755 e 962/2007 são retirados da pauta, a
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão.
Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 431, 582, 808/2007 (este
em virtude de redistribuição) e 858/2007 no 1º turno deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Gilberto Abramo. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
438 e 863/2007 no 1º turno deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Sebastião
Costa. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Delvito
Alves, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 468/2007 no 1º
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto
Abramo. Os Projetos de Lei nºs 513 e 826/2007 são retirados da
pauta, a requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela
Comissão. O Projeto de Lei nº 753/2007 é retirado da pauta, a
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela
Comissão. São convertidos em diligência à Secretaria de
Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 817, 880, 882, 991, 994
e 996/2007 e à Secretaria de Fazenda o Projeto de Lei nº 957/2007.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
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constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
390, 830, 837, 883, 884, 926, 968 este com a Emenda nº 1 e
1.000/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 606, 658/2007 este
com a Emenda nº 1, 777, 875 e 1.002/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves); 785, 846, 906, 936, 958, 975, 990 e 1.001/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 786, 974 e 1.009/2007 (relator:
Sebastião Costa); 976 e 1.012/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 916 e 969 ambos com a Emenda nº 1, 971, 981, 984 e
997/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 779 e 912/2007 (relator: Deputado Delvito Alves); 874 e 913/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues). 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 902, 908 (este
redistribuído ao Deputado Neider Moreira), 918, 919, 921, 941, 948,
959, 960, 967, 979, 980, 985, 986, 987, 993, 999, 1.003 e 1.037/2007.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento de autoria dos
Deputados Gilberto Abramo e Sargento Rodrigues em que solicitam
seja realizada audiência pública pela Comissão de Educação para
discutir a pertinência do Projeto de Lei nº 412/2007 e outras matérias
correlatas, sendo convidada, entre outras, a Secretária 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, 29 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada, Carlos Pimenta e Gustavo Corrêa (substituindo este ao
Deputado Jayro Lessa, por indicação do DEM), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adalclever Lopes, Fábio Avelar, Sargento Rodrigues, Weliton Prado,
Getúlio Neiva e Wander Borges. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão; e comunica o
recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” de 12/6/2007: ofícios dos Srs. Marx Fernandes dos Santos
e Dimas Wagner Lamounier, respectivamente, Gerente Regional de
Negócios e Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal;
Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de Ouro Preto, e
Celso Giglio, Deputado Federal. A seguir, comunica que foi
prorrogado até o dia 18/6/2007 o prazo para o recebimento de
emendas ao Projeto de Lei nº 1.070/2007 (LDO) e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 522/2007 (Deputado Zé
Maia); 931/2007 (Deputado Antônio Júlio) e 932/2007 (Deputado
Sebastião Helvécio), no 2º turno; e Projetos de Lei nºs 176/2007
(Deputada Elisa Costa), 386/2007 (Deputado Antônio Júlio) e
1.027/2007 (Deputado Jayro Lessa), no 1º turno. O Deputado Carlos
Pimenta se retira da reunião, e o Deputado Sargento Rodrigues passa
a substituir o Deputado Sebastião Helvécio, por indicação do PDT.
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 em que o
relator, Deputado Zé Maia, conclui pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 20/2007 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, são apresentadas a
proposta de substitutivo nº 2, pela Deputada Elisa Costa e pelo
Deputado Weliton Prado, e as propostas de emenda nºs 1 e 2, pelo
Deputado Sargento Rodgrigues. Submetido a votação, é o parecer
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aprovado, salvo as propostas de substitutivo e de emenda.
Submetidas a votação, são rejeitadas as propostas de substitutivo e
de emenda. Suspende-se a reunião. Às 14 horas, são reabertos os
trabalhos, com a presença da Deputada Elisa Costa e dos Deputados
Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Gustavo Corrêa
(substitutindo este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação do DEM).
Na fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado
Lafayette de Andrada, conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 597/2007 na forma do Substitutivo nº 1, é apresentada a
proposta de substitutivo nº 1, pela Deputada Elisa Costa. Submetido a
votação, é o parecer aprovado, salvo a proposta de substitutivo.
Submetida a votação, é rejeitada a proposta de substitutivo. O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 852/2007, 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 11, 433 e
1.137/2007 são retirados da pauta, o primeiro, atendendo-se a
requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela
Comissão, e os demais, por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Registra-se
a presença do Deputado Agostinho Patrús Filho. 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 652/2007. 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 Luiz Humberto Carneiro, em que pede
sejam solicitadas ao Secretário de Fazenda providências para o
cumprimento da Lei nº 15.757, de 2005, especialmente no que se
refere à concessão de isenção de ICMS aos portadores de deficiência
visual ou mental e autistas não habilitados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio - Elisa

Costa.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 657/2007

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 Associação Saúde Solidária - Asas -,
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, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 657/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Saúde Solidária, constituída e em funcionamento há mais
de um ano, com personalidade jurídica e diretoria composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos. Além disso, o parágrafo único do Capítulo V, introduzido
em seu estatuto por meio de alteração ocorrida em 13/5/2007,
estabelece que nenhum membro da diretoria nem associado têm
direito a remuneração pelos serviços prestados. Ainda, o art. 31 do
estatuto dispõe que, no caso de dissolução, o patrimônio
remanescente será transferido a pessoa jurídica qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos
termos da Lei nº 9.790, de 1999, preferencialmente com o mesmo
objetivo social.

A instituição 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, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 657/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.072/2007
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Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo seja dada denominação à escola estadual de Revés do
Belém, localizada no Município de Bom Jesus do Galho.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça, e agora vem a este órgão
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art.
103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.072/2007 tem por objetivo dar a denominação

de Escola Estadual João Paulo II à escola estadual de Revés do
Belém, situada na Avenida dos Eucaliptos, nº 100, no Distrito de
Revés do Belém, no Município de Bom Jesus do Galho.

O Governador do Estado informa, em sua mensagem, tratar-se de
proposta que resulta de pedido formulado pelo colegiado da referida
escola estadual de ensino fundamental e médio, o qual, por
unanimidade dos votos dos seus membros, homologou a indicação do
nome Escola Estadual João Paulo II para denominá-la, em
homenagem ao grande líder religioso do século XX, que muito lutou
pela paz mundial.

A Secretaria de Estado de Educação, convidada a manifestar-se
sobre a pretendida alteração de nome, ratificou a decisão daquele
colegiado escolar.

Em nosso entendimento, é justa, portanto, a homenagem que ora
lhe presta o Estado, atendendo ao manifesto desejo daquela
comunidade.

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

1.072/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.187/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Scala, com sede no Município
de Sacramento.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007 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 1.187/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Scala, com sede no Município de Sacramento.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 13,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, no art. 27, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.187/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.197/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Habitacional do Bairro Vale Verde, com sede
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no Município de Timóteo.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007 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 1.197/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto
Habitacional do Bairro Vale Verde, com sede no Município de
Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 3º
do art. 9º, que seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remunerados; e, no art. 29,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere com sede no Município de Timóteo,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.197/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.209/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.209/2007, do Deputado Wander Borges, tem
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como escopo seja instituído o Dia Estadual do Vendedor Ambulante.
Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 1º/6/2007 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 1.209/2007 propõe seja o dia 7 de outubro

instituído como Dia Estadual do Vendedor Ambulante.
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.

A delimitação da competência do Estado membro consta no § 1º do
art. 25 da Carta brasileira. É a chamada competência residual, que lhe
reserva as matérias que não se enquadrem 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 disciplinamento jurídico
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 ao objeto da proposição que ora
examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a iniciativa de projeto com tal objetivo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.209/2007.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 636/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, o

projeto de lei em epígrafe, oriundo 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.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda 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 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 sob comento estatui que as bibliotecas integrantes do

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas deverão ofertar aos
deficientes visuais acesso aos livros didáticos adotados no ensino
fundamental e no ensino médio, por meio da inclusão, nos seus
acervos, de exemplares em braile ou em outros meios físicos e
virtuais alternativos.

A Comissão de Constituição e Justiça argumenta, em seu parecer
que 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; por isso apresentou a Emenda nº 1,
considerando que já é constitucionalmente prevista a competência
privativa do Governador do Estado para firmar acordos desse tipo.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, após
examinar a matéria, informou que a proposição em pauta merece ser
acolhida e aprimorada, o que fez por meio da apresentação do
Substitutivo nº 1. Essa Comissão atesta em seu parecer 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 vários recursos na área de informática
hoje disponíveis para o deficiente visual é meio de proporcionar a
esse público autonomia e independência.
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A Comissão de Educação entendeu 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 e de distribuição de livros e
outros; portanto, não deve a lei estadual criar obrigações diretas para
as bibliotecas municipiais, sob pena de ferir a autonomia conferida
constitucionalmente aos Municípios para definir e manter os serviços
próprios da administração municipal em relação às normas gerais
estabelecidas pela União. Assim, essa Comissão considerou
apropriado que o destinatário da lei seja o próprio Estado no âmbito
da competência dos órgãos coordenadores do sistema estadual de
bibliotecas.

A Comissão de Educação argumenta ainda ser conveniente também
ampliar a abrangência da proposição no tocante aos serviços
oferecidos pelas bibliotecas quanto ao lazer e à educação desse
segmento da população. O acervo das bibliotecas não deveria
restringir-se aos livros didáticos. O contato com obras literárias,
publicações científicas, periódicos, etc. influi na formação cultural do
indivíduo e estimula o prazer da leitura e o interesse por temas
diversos.

Essa Comissão informa ainda, que a Lei Federal nº 7.853, de 1989,
e o Decreto nº 3.298, de 1999, que a regulamenta, asseguram à
pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos, incluindo os direitos à educação e à cultura, constituindo-se
obrigação legal dos órgãos e das entidades do poder público de todas
as esferas do governo.

As medidas propostas não geram despesas para o Estado, que já
conta com programas sob responsabilidade das Secretarias de
Educação, de Desenvolvimento Social e Esportes e de Cultura – como
o programa de apoio às bibliotecas, afeto direto 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 Educação tem acesso aos livros digitalizados e oferecidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e pode
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compartilhá-los com outros órgãos e entidades para uso exclusivo de
deficientes visuais. Há de se acrescentar, ainda, que a rede mundial
de computadores oferece várias informações, recursos e tecnologias
que possibilitam à pessoa com deficiência visual acessar seus
conteúdos, como livros falados produzidos 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, se podem tornar instrumentos fundamentais para
propiciar aos deficientes visuais o acesso à informação. Já a produção
em braile, que é a mais onerosa, pode ser feita com o apoio de
entidades privadas e conforme os recursos disponíveis.

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

636/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 698/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

O Projeto de Lei nº 698/2007, do Deputado Sargento Rodrigues,
“dispõe sobre a vigilância sanitária nos estabelecimentos prisionais e
dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, 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.

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 análise, de fundamental importância no âmbito das

ações de controle sanitário nos estabelecimentos prisionais do
Estado, vem a exame em hora oportuna e necessária, por ser de
amplo conhecimento público as repugnantes condições das unidades
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prisionais.
Inúmeros relatórios, elaborados com base em visitas de membros da

Comissão de Direitos Humanos desta Casa a carceragens do Estado,
em conjunto com o Ministério Público, a Defensoria Pública e a
Pastoral Carcerária, têm apontado, de forma reiterada, as condições
indignas de vários estabelecimentos para abrigar pessoas em
cumprimento de pena.

Em celas superlotadas, seres humanos se agrupam enjaulados
como animais, muitos acometidos por doenças como tuberculose,
Aids, hanseníase, sarna e micoses de etiologias variadas. Em uma
das unidades visitadas, com capacidade para 7 mulheres, estavam
amontoadas, como coisas, 29 pessoas, encontrando-se, entre as
várias detentas doentes, 2 gestantes. Nessa unidade carcerária, as
necessidades fisiológicas eram feitas em sacolas plásticas, pois o
único vaso sanitário era usado como suporte para um estrado em que
se colocava um pedaço de espuma para que nele se amontoassem
seis pessoas, dizendo que lá dormiam.

Essas condições das masmorras prisionais ferem de morte a Lei
Federal nº 7.210 (Lei de Execução Penal), de 1984, que determina:

“Art. 82 - (...)
§ 1º - A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão

recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição
pessoal.

Art. 88 - O condenado será alojado em cela individual, que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.

Parágrafo único - São requisitos básicos da unidade celular:
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de

aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência
humana;

b) (...)
Art. 89 - Além dos requisitos referidos no artigo anterior, a

penitenciária de mulheres poderá ser dotada de seção para gestante e
parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao menor
desamparado cuja responsável esteja presa”.

Além do aspecto precipuamente legiferante, a proposição em exame
se reveste de um escopo humanitário, tendo em conta que por meio
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da determinação de que a Vigilância Sanitária se faça presente nos
estabelecimentos prisionais, ela poderá estabelecer quais são os
riscos aceitáveis para a saúde em cada unidade, tornando-se uma
poderosa aliada na luta, que é de todos nós, por condições dignas no
cumprimento da pena, um direito do encarcerado.

Ressaltamos outro aspecto fundamental da proposta, que, além de
pretender alterar dispositivos da Lei de Execução Penal do Estado,
propõe também alterações no Código Estadual de Saúde, para que
nele conste a obrigatoriedade de aferição das condições de
salubridade das unidades prisionais, não restando obstáculos de
ordem legal ao exercício da ação que se pretende determinar.

Nas masmorras prisionais do Estado, sem a menor condição de
salubridade, além das “epidemias carcerárias” que lá proliferam,
grassa a mais perversa violação a direitos fundamentais da pessoa
humana, que não deixa de ser cidadã por encontrar-se em
cumprimento de pena restritiva de liberdade; portanto continua tendo
vários outros direitos assegurados pela Constituição da República,
sobretudo o direito fundamental de ter preservada a dignidade da
pessoa humana.

A proposta em análise vem ao encontro das políticas públicas para
melhoria do sistema prisional e conta com o nosso irrestrito apoio.

Conclusão
Em face dos argumentos acima expostos, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 698/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros, relator - Leonardo

Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/5/2007
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Djalma Diniz e Paulo Guedes,
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, antes
do que se retira da reunião o Deputado Paulo Guedes. A Presidência
informa o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional, publicado no
“Diário do Legislativo” de 17/5/2007. A presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
É aprovado Requerimento 563/2007. 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 Doutor Rinaldo, em
que solicita seja formulado apelo ao Ministro dos Transportes, com
vistas ao recapeamento asfáltico da BR-369, no trecho entre os
Municípios de Boa Esperança, Campos Gerais e Alfenas; Carlin
Moura, em solicita seja encaminhado ofício à Prefeita Municipal de
Contagem e à Superintendência Regional do DNIT, com pedido de
informações sobre o andamento das obras de construção da
passarela sobre a BR-381, esquina com Rua Marajó, no Bairro
Amazonas; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir a concessão e a instalação de
pedágios na Rodovia Fernão Dias (BR-381); Gustavo Valadares, em
que solicita seja encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de Belo
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Horizonte, com pedido de providências para a instalação de uma
rotatória no entroncamento das Ruas Ouro Preto e Rodrigues Caldas,
no Bairro Santo Agostinho; e Juninho Araújo (3), em que pleiteia
sejam realizadas visitas às obras da trincheira localizada na BR-381,
na entrada do Município de Santa Luzia, e ao Comandante da
Guarnição do Exército sediada no Município de Araguari, para tratar
de temas relacionados às obras da mencionada trincheira e ao tráfego
de veículos leves e pesados naquela localidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Célio Moreira - Paulo Guedes.

 ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Carlos Pimenta e Weliton Prado. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Fábio Avelar,
assume a Presidência, 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 da
pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.118/2007, em
turno único, para o qual designou como relator o Deputado Almir
Paraca. 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, em turno único,
do Projeto de Lei nº 954/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Fábio Avelar); e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
566/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
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e a Emenda nº 3, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 2
(relator: Deputado Wander Borges); 631/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 apresentado (relator: Deputado Almir Paraca, em virtude de
redistribuição); e 679/2007 na forma do Substitutivo nº 1 apresentado
(relator: Deputado Fábio Avelar). Passa-se à 2ª Fase da 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 754/2007 (relator: Deputado Almir Paraca); 906/2007 (relator:
Deputado Sávio Souza Cruz); 976/2007 (relator: Deputado Rômulo
Veneroso); e 997/2007 (relator: Deputado Wander Borges). Passa-se
à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João Leite, pedindo
seja solicitado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo
Horizonte - Comam - documentação relativa à autorização de
instalação de antena de telefonia celular na R. Roberto Lúcio Aroeira,
244, Bairro Itapoã, em Belo Horizonte, a qual, segundo os moradores,
está em desacordo com as normas ambientais; Antônio Carlos
Arantes, solicitando seja a audiência pública a ser realizada
conjuntamente com a Comissão de Turismo, já aprovada nesta
Comissão, transformada em debate público, com os convidados
mencionados; e Carlos Pimenta, solicitando seja encaminhado ofício
ao Ministro de Integração Nacional manifestando o posicionamento
desta Comissão, contra o início do processo de transposição do Rio
São Francisco sem que se apresentem programa e projeto de
instalação de redes de esgotos sanitários e tratamento do esgoto em
todas as cidades ribeirinhas ao Rio São Francisco e seus afluentes, e
sem que os Municípios da bacia afetados pelas obras de transposição
se manifestem a respeito das autorizações municipais para a
realização das referidas obras. A Presidência recebe o requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja convidado o Diretor-
Geral do Igam e sua assessoria para debaterem a deliberação
normativa que trata da obrigatoriedade de outorga para os poços
artesianos perfurados e a serem perfurados, bem como as
penalidades e multas para aqueles que não possuem a autorização de
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uso de água subterrânea através de outorgas, que 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, 19 de junho de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - João Leite.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Bráulio Braz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bráulio Braz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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
370/2007, no 1º turno (Deputado Zezé Perella); e 905/2007, em turno
único (Deputado Eros Biondini). 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 881/2007 (relator: Deputado Eros Biondini) e
936/2007 (relator: Deputado Bráulio Braz) que receberam parecer por
sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda (2), em que solicita
seja realizada audiência pública nesta Casa, com o intuito de debater
o " Plano Nacional de Turismo 2007-2010- Uma Viagem de Inclusão",
lançado na data de hoje, em Brasília, pelo Presidente Luiz Inácio da
Silva, e em que solicita seja realizado debate público desta Comissão,
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com o objetivo de abordar as políticas públicas para os Circuitos
Turísticos no Estado de Minas Gerais, bem como as conjunturas
enfrentadas pelos emprendedores e turistas; Dalmo Ribeiro Silva, em
que solicita seja enviado convite ao Presidente do BDMG para expor
as ações de fomento da instituição, especialmente o estímulo ao
fortalecimento das empresas por meio da abertura de 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, 20 de junho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Bráulio Braz - Cecília

Ferramenta.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2007
Às 15h15min, 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 Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de correspondência dos Srs. José Braz,
Prefeito Municipal de Muriaé, e Shirley Fenzi Bertão, Promotora de
Justiça, publicadas no “Diário do Legislativo” de 7 e 15/6/2007,
respectivamente. 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 sobre o Projeto de Lei nº 637/2007, no 1º turno, foram
apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1 e 2, respectivamente
dos Deputados Ronaldo Magalhães e Wander Borges, ao Substitutivo
nº 1. Com a aprovação das propostas de emendas é elaborada a nova
redação, que conclui pela aprovação do projeto, na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Weliton Prado). Passa-se à 3ª
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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 (4), em que solicita sejam realizadas audiência pública para
discutir a morosidade na outorga das serventias notariais aos
candidatos aprovados nos Concursos de Remoção e de Ingresso para
os Serviços Notariais e de Registro de Minas Gerais, realizados,
respectivamente, nos anos de 2005 e 2006; audiência pública na
cidade de Viçosa para debater as ações de Assistência Estudantil da
Universidade Federal de Viçosa - UFV -, em especial a construção do
novo alojamento para os estudantes; reunião conjunta com a
Comissão de Segurança Pública na cidade de Uberlândia, para
discutir a atual situação da segurança pública nesse Município; e visita
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra - a fim
de se obterem informações sobre a indenização devida à Massa
Falida "Industrial Malvina". Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 junho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Cecília Ferramenta - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/6/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
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designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 29, 305, 320,
380, 456, 1.025, 158, 339, 460, 600, 644, 645, 646, 648, 650, 651,
655, 688 e 690/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 691, 693, 694, 695,
713, 737, 738, 784, 819, 822, 836, 841, 857, 886, 887, 928 e 977/2007
(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, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 29, 305, 320, 380, 456 e
1.025/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 158, 339, 460,
600, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 655, 688 e 690/2007 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão); 691, 693, 694, 695, 713, 737, 738, 784,
819, 822, 836, 841, 857, 886, 887, 928 e 977/2007 (relator: Deputado
Inácio Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco - Gláucia Brandão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO EM 21/6/2007
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão e os Deputados Célio
Moreira e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. 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 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
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Célio Moreira e Walter Tosta em que
solicitam sejam convidados os Secretários de Estado de Saúde, de
Educação e de Desenvolvimento Social para participarem de
audiência pública que será realizada no dia 9/7/2007, às 15 horas, a
fim de prestarem informações sobre os questionamentos referentes à
atuação dessas Secretarias no que diz respeito ao atendimento aos
deficientes mentais e autistas, haja vista a necessidade de se
estabelecer uma integração entre esses órgãos. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Walter Tosta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 773/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
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.

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 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, que
possui como finalidade primordial defender os interesses e direitos de
seus associados. Na consecução de suas metas, celebra contratos e
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convênios com instituições públicas e entidades privadas, promove a
solidariedade entre os componentes das classes que representa,
viabiliza a realização de feiras e participa de eventos sociais. Dessa
maneira, contribui para o aumento efetivo da capacidade produtiva e
da geração de renda, por conseguinte, para a melhoria da qualidade
de vida dos seus associados e da comunidade local.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 773/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Zezé Perella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.113/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação à escola estadual localizada no
Município de Francisco Sá.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.113/2007 pretende dar o nome de São

Gonçalo à escola estadual localizada na Penitenciária de Francisco
Sá, no Município de Francisco Sá.

A região norte de Minas onde hoje está localizado o Município de
Francisco Sá foi explorada pelo sertanista Antônio Gonçalves
Figueira, pertencente originalmente à expedição de Fernão Dias.
Denominado o lugar inicialmente de Cruz das Almas, em 1768, os
primeiros exploradores e colonos que lá fixaram residência
construíram uma capela em homenagem a São Gonçalo, santo de
devoção e protetor do povoado. Já na década de 40 do século
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seguinte, recebe o nome São Gonçalo do Brejo das Almas. A partir de
1938, recebe o Município o nome atual de Francisco Sá, em
homenagem ao ilustre mineiro, que foi Ministro da Viação; contudo, os
munícipes não esqueceram os antigos valores e velhas tradições,
indissoluvelmente ligadas a crenças e cultos religiosos.

Com o objetivo de manter vivo para as futuras gerações o nome do
santo, vinculado à história do Município e dos pioneiros
desbravadores de suas terras, é que está sendo proposto este projeto
de lei que tem o mérito de homenageá-lo.

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

1.113/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.245/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem nº 53/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação à escola estadual localizada no Município
de Itaúna.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.245/2007 tem por objetivo dar a denominação

de Escola Estadual Professora Geralda Magela Leão de Melo à escola
estadual localizada na Rua Nove, nº 10, Bairro Aeroporto, no
Município de Itaúna.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual para
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atender às suas peculiaridades. Quanto ao Estado, a regra básica
está consagrada no § 1º do art. 25 da Lei Maior, que lhe faculta tratar
das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou
do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.
Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, q ue, além de atribuir
ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre a matéria, fixa
que o homenageado seja falecido e não haja outro bem com a mesma
denominação no Município. Essas exigências foram plenamente
atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.245/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.280/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

estudo tem por objetivo instituir a Semana do Bombeiro Militar.
Publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/6/2007, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.280/2007 tem por finalidade instituir a Semana

do Bombeiro Militar, a ser comemorada, anualmente, na semana que
contenha o dia 26 de junho, data fixada pelo art. 2º da proposição
como Dia do Bombeiro da Reserva e Reformado. Ainda, de acordo
com o parágrafo único do art. 2º, no período estabelecido, o poder
público desenvolverá atividades que enalteçam as ações e os atos de
bravura do bombeiro militar.

O art. 22 da Constituição da República relaciona as matérias sobre
as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, e o art. 30, I, determina que compete aos Municípios legislar
sobre assunto de interesse local. A competência legislativa do Estado
está prevista no § 1º do art. 25, segundo o qual “são reservadas aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição”. Tendo em vista os dispositivos mencionados, a
instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica
por parte de quaisquer dos Estados componentes do sistema
federativo, o que permite tramitação da proposição em análise.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos Chefes do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento. Em decorrência disso, não há óbice à
deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.280/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 15/2007
autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede pública hospitalar do
Estado, o programa de prevenção e tratamento de distúrbios
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alimentares para portadores de anorexia e bulimia nervosa e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, 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, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, em conformidade com o
disposto no art. 102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o escopo de autorizar o Executivo a

instituir, na rede pública hospitalar do Estado, programa de prevenção
e tratamento de distúrbios alimentares para os doentes que menciona,
bem como campanha educativa para esclarecimento da população
sobre distúrbios alimentares para portadores de anorexia e bulimia
nervosa. O projeto prevê, ainda, que, além do tratamento médico, os
pacientes deverão receber orientação nutricional, psicológica e
psiquiátrica, por meio de especialistas contratados para a
implementação do mencionado programa.

Na verdade, o Poder administrador não necessita de autorização do
Legislativo para desempenhar atividades que se enquadram no seu
campo de atuação, a não ser que haja previsão constitucional
explícita, o que não é o caso. Se os serviços ou programas 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 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, seja pelo Judiciário, deverá ser
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precedida de lei autorizativa, consoante prevê o “caput” do art. 18 da
citada Constituição. Em ambos os casos, é a lei aprovada pela
Assembléia Legislativa que torna legítimo o comportamento do
Executivo.

Por outro lado, ressalte-se que as leis 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 prévia do
legislador. É apenas sob essa ótica que o ato do Legislativo tem efeito
vinculante.

Ora, a proteção da saúde enquadra-se na competência comum de
todas as entidades federadas, cabendo aos Estados membros não
apenas legislar sobre o tema, mas também praticar atos concretos
voltados para a defesa da saúde e da assistência pública, conforme
se infere do disposto no art. 23, II, da Constituição da República.
Assim, a competência do Estado para regular a matéria pode ser
exercida tanto pela via legislativa, ao estabelecer comandos gerais e
abstratos que vincularão as ações do Poder Executivo, como pela via
administrativa de concreção e aplicação dos preceitos legais
preexistentes.

As doenças relacionadas com distúrbios alimentares, como é o caso
da anorexia e da bulimia nervosa, têm afetado considerável número
de pessoas, resultando em vítimas fatais, tal como vem sendo
divulgado pelos meios de comunicação. O trabalho de prevenção e
orientação da população sobre os riscos desses distúrbios pode trazer
reflexos positivos na sociedade mineira, razão pela qual a idéia básica
constante no projeto original pode ser preservada, sob outra forma de
disciplina jurídica, sem contrariar o ordenamento constitucional vigente
e sem interferir nas atribuições do Executivo.

Para tanto, propomos, por meio do Substitutivo nº 1, a instituição da
Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, a ser comemorada
anualmente, na terceira semana do mês de julho, período no qual o
poder público deverá promover atendimentos, exames, palestras e
outras atividades que visem à conscientização da população sobre os
riscos dessas doenças. Com a nova disciplina prevista, o assunto
principal continua sendo a proteção da saúde das pessoas, e seu
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objetivo é conscientizar a população acerca dos distúrbios
alimentares.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 15/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Prevenção de Distúrbios

Alimentares, a ser realizada anualmente, na terceira semana do mês
de julho.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo,
o poder público promoverá atendimentos, exames, palestras e outras
atividades que visem à conscientização da população quanto aos
riscos do desenvolvimento da anorexia, da bulimia e de outros
distúrbios alimentares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 17/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Procurador-Geral do Estado, o Projeto de Lei

Complementar nº 17/2007 “altera dispositivo da Lei Complementar nº
34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais e dá outra providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em epígrafe visa a alterar a Lei Complementar nº 34,
de 12/9/94, para dar nova redação ao § 2º do art. 18 e acrescentar os
incisos XV e XVI e os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 119.

O § 2º do art. 18 do referido diploma legal em vigor estabelece que
“ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará eventuais
compensações decorrentes da designação prevista no inciso XLIV”.
Esse inciso se refere à designação de membros da instituição para
plantões nos finais de semana. Confrontando o dispositivo em vigor
com a redação constante na proposição em exame, verifica-se que
esta pretende definir a espécie de ato jurídico a ser utilizado pelo
Procurador-Geral - resolução -, bem como deixar clara a natureza
indenizatória de valores pagos em virtude da mencionada designação.

Por sua vez, os dispositivos acrescentados ao art. 119 criam a
gratificação por acumulação de atribuições e a indenização por
plantões exercidos em finais de semana, em feriados ou em razão de
outras medidas urgentes. Além disso, a proposição pretende alterar o
anexo da referida Lei Complementar nº 34, para estabelecer que a
Comarca de Sabará será composta por três Promotorias de Justiça e
que as Comarcas de Igarapé e de Nova Serrana passam a ser
classificadas como de segunda entrância e serão compostas por duas
Promotorias de Justiça.

O Procurador-Geral de Justiça tem competência para a iniciativa da
matéria, nos termos do art. 122, I, da Constituição do Estado. Essa
competência compõe o quadro de prerrogativas asseguradas ao
Ministério Público pela Constituição da República, tendo como
propósito assegurar sua autonomia funcional, administrativa e
financeira, indispensável para o exercício de sua função de fiscal da
lei.

Não resta dúvida de que a matéria integra o campo de competência
legislativa do Estado. Essa afirmativa não se baseia apenas no fato de
que a proposição pretende alterar a lei estadual em vigor. A matéria
constante no projeto de lei em exame restringe-se a disciplinar
benefícios assegurados aos membros e à organização da instituição,
o que se enquadra nos limites estabelecidos no art. 122 da
Constituição do Estado. Ressalte-se que tais dispositivos não
ofendem a Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei nº 8.625, de 1993.
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Deve-se ressaltar que declara o Procurador-Geral do Estado que “tal
medida gerará uma grande economia aos cofres públicos, uma vez
que o atual sistema de pagamento de diárias tem causado grande
impacto na rubrica de custeio da instituição.” Além disso, a eficácia
das novas regras, nos termos do art. 5º da proposição, ficará
condicionada à observação da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Conclusão
Em virtude das razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 17/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Procurador-Geral do Estado, o Projeto de Lei

Complementar nº 17/2007 altera dispositivo da Lei Complementar nº
34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade e vem
agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante sua ementa, a proposta em epígrafe pretende alterar a

Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, para dar nova redação ao § 2º
do art. 18 e acrescentar os incisos XV e XVI e os §§ 5º, 6º e 7º ao art.
119.

A redação atual do § 2º do art. 18 estabelece que “ato do
Procurador-Geral de Justiça disciplinará eventuais compensações
decorrentes da designação prevista no inciso XLIV”. O ato de
designação serve para que membros do Ministério Público façam
plantões nos finais de semana, em feriados ou em razão de outras
medidas urgentes. Na redação ora sugerida, define-se a espécie de
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ato jurídico a ser utilizado pelo Procurador-Geral, qual seja a
resolução, e deixa-se claro que os valores pagos a título de
compensação têm natureza indenizatória.

Por sua vez, os dispositivos acrescentados ao art. 119 criam a
gratificação por acumulação de atribuições e reiteram a figura da
indenização por plantões exercidos em finais de semana, em feriados
ou em razão de outras medidas urgentes.

A gratificação por acumulação de atribuições é devida ao membro
do Ministério Público que for designado, nos termos do art. 200 da lei
complementar em referência, para atender, concomitantemente, em
substituição, mais de uma Procuradoria de Justiça ou Promotoria de
Justiça na mesma Comarca em que for titular. Resolução do
Procurador-Geral de Justiça disciplinará o pagamento da gratificação
por cumulação de atribuições, no valor de até 15% sobre o valor do
subsídio mensal do membro do Ministério Público.

Finalmente, fica estabelecido que o servidor do Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público que prestar serviço de
apoio a membro do Ministério Público durante o período de plantão
poderá fazer jus a gratificação, que será fixada por resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

A proposição também pretende alterar o anexo da Lei
Complementar nº 34, para estabelecer que a Comarca de Sabará será
composta por três Promotorias de Justiça e que as Comarcas de
Igarapé e de Nova Serrana passam a ser classificadas como de
segunda entrância, sendo compostas por duas Promotorias de
Justiça.

Quanto ao mérito, observa-se que é justo e razoável pagar
indenização para quem trabalha fora da sua jornada regular ou, em
regime de substituição, acumula atribuições.

Ademais, como os membros do Ministério Público necessitam dos
servidores da instituição para desempenhar com esmero suas
missões constitucionais, é também justo e razoável que a esses
agentes administrativos se estendam as benesses concedidas aos
Promotores, ainda que os valores sejam diversos.

Com relação às alterações na Comarca de Sabará, que passa a
contar com três Promotorias de Justiça, e nas Comarcas de Igarapé e
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de Nova Serrana, que passam a ser classificadas como de segunda
entrância e integradas por duas Promotorias de Justiça, deve-se dizer
que tais mudanças tornam mais racional e, por conseguinte, mais
eficiente o atendimento feito pelo Ministério Público às populações das
citadas regiões, o que, aliás, foi muito bem justificado pelo Procurador-
Geral do Ministério Público no Ofício nº 2/2007, por meio do qual o
projeto em exame foi encaminhado a esta Casa.

No que se refere ao impacto financeiro da proposta, o Procurador-
Geral do Ministério Público, no mesmo ofício citado anteriormente,
declara que as medidas que influem nas despesas da instituição irão,
na realidade, gerar “grande economia aos cofres públicos, uma vez
que o atual sistema de pagamento de diárias tem causado grande
impacto na rubrica de custeio da instituição”. Evidentemente, questões
dessa ordem ainda haverão de ser examinadas na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em especial o cumprimento
de algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Em virtude das razões apresentadas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei Complementar nº 17/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Domingos Sávio - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 39/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Gustavo Valadares, “dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – relativo às
operações destinadas à aquisição de próteses e órteses.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, foi a proposta
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
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A proposta em análise pretende isentar da incidência do ICMS as
operações internas para aquisição de próteses e órteses quando
adquiridas por pessoas portadoras de necessidades especiais.

Conforme consta na justificação do projeto, a medida proposta tem o
objetivo de ampliar o acesso dos portadores de necessidades
especiais à aquisição desses produtos, que têm custos bastante
elevados.

O projeto foi convertido em diligência à Secretaria de Estado de
Fazenda, que noticia a existência do Convênio ICMS/91, celebrado no
âmbito do Conselho de Política Fazendária - Confaz -, o qual faculta
ao Estado isentar do ICMS a aquisição de próteses destinadas às
pessoas portadoras de deficiência física ou auditiva.

O Estado, com base no convênio mencionado, instituiu a isenção do
imposto para a aquisição das referidas próteses, em operações
decorrentes de importação ou saídas em operação interna ou
interestadual, mediante a inclusão desses produtos no item 30 da
Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, conforme as
informações constantes na Nota Técnica nº 2/2007, da Secretaria de
Estado de Fazenda.

No que tange à isenção do imposto em relação às órteses,
infelizmente não existe convênio do Confaz que permita ao Estado a
implementação da isenção proposta, o que se torna imprescindível,
em face do preceito constante no art. 155, § 2º, XII, “g”, da
Constituição da República.

Sem prejuízo dos argumentos expendidos, a proposta estaria a
exigir, também, a adoção de mecanismos de compensação para a
perda da receita tributária decorrente da isenção do imposto, em
obediência aos comandos insculpidos na Lei Complementar nº 101,
de 4/5/2000, mais conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de concessão desse
relevante benefício fiscal, relativamente às órteses, por meio de norma
editada por esta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 39/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely
Tarqüínio - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 80/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.679/2006, “altera a Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a alíquota do ICMS
sobre serviço de telefonia, de 25% para 18%”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em análise pretende reduzir de 25% para 18% o Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - incidente sobre os serviços de telefonia.

Na justificação do projeto, o autor faz alusão à pertinência da
medida proposta, em face dos despropositados e desarrazoados
aumentos nos preços dos serviços de telefonia, implementados desde
o processo de privatização das empresas do setor, no País.

A matéria foi convertida em diligência à Secretaria de Estado de
Fazenda, a fim de que fossem avaliadas as repercussões da medida
no orçamento do Estado, oportunidade em que foram solicitados
estudos relativos à perda de arrecadação no caso de aprovação do
projeto.

Por meio da Nota Técnica nº 08/2007, a referida Pasta informou que
a redução da carga tributária pretendida no projeto em estudo
proporcionará perda de arrecadação da ordem de R$500.000.000,00
para os cofres públicos.

Nesse contexto, pode-se concluir que a proposta não atende aos
preceitos constantes no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101,
de 4/5/2000, que exige a adoção de mecanismos para compensar a
perda de receita, conforme enfatizado no parecer constante no aludido
documento técnico.
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Não bastassem os argumentos expendidos, a Constituição da
República, por força do disposto em seu art. 155, § 2º, XII, “g”,
transfere para o Conselho de Política Fazendária - Confaz -, órgão
que congrega representantes das unidades federadas, a competência
para decidir acerca da implementação de toda e qualquer medida de
natureza fiscal que resulte em perda de receita.

Diante desse quadro, não consideramos viável a tramitação da
proposta em apreço.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 80/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 164/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Gustavo Valadares,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 611/2003,
assegura o acesso gratuito de cidadãos da “terceira idade” a eventos
culturais e desportivos na forma que menciona.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
A proposição objetiva assegurar aos idosos a gratuidade em eventos

culturais e desportivos organizados, produzidos, co-produzidos,
patrocinados ou co-patrocinados pela administração direta e indireta
do Estado. Abrange, assim, qualquer evento que conte com a
participação financeira dos organismos públicos estaduais.

Para tanto, o projeto estabelece regras necessárias para viabilizar a
aplicação de seu comando central. É o caso da idade mínima dos
beneficiários, fixada em 60 anos, a exemplo da Lei Federal nº 10.741,
de 1º/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, destinado a
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regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos (art. 1º).

Em que pese à louvável intenção do autor da proposta de propiciar
lazer e, conseqüentemente, maior integração social às pessoas com
mais de 60 anos, é desnecessária a medida proposta, por já haver lei
federal a tratar da matéria.

Da conjugação do inciso IV do art. 1º com o art. 170 da Constituição
da República, infere-se o princípio da liberdade de iniciativa, que deve
ser lido no contexto de um paradigma democrático de Direito e de
Estado. Os poderes públicos não devem interferir nos
empreendimentos particulares, na liberdade que se confere à iniciativa
privada para realizar os próprios negócios e formalizar os contratos
que entenda mais vantajosos para os seus objetivos de lucro, a não
ser que se verifiquem razões consistentes de interesse público. Para
que um sistema político-econômico capitalista sobreviva e seja capaz
de gerar emprego e renda, a atividade econômica privada deve ser
onerada pelos poderes públicos com prudência, diante de razões
objetivas, de difícil contestação. E esswe é o caso.

Afinal, a própria Constituição determina, no “caput” do 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”.

Justamente por isso, o recente Estatuto do Idoso, que entrou em
vigor em janeiro de 2004, dispõe, em seu art. 23, que “a participação
dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada
mediante descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem
como o acesso preferencial aos respectivos locais”. Para os efeitos da
lei, o art. 1º define idoso como a pessoa que tem idade igual ou
superior a 60 anos.

Ao prever a regra do citado art. 23, o Estatuto não somente garantiu
aos idosos um direito que há muito era reivindicado, mas tornou
desnecessária toda a legislação de outras unidades da Federação que
dispunha em sentido semelhante. Assim, o projeto em questão, na
forma em que se encontra redigido, tornou-se inócuo. Remanesce,
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porém, nos termos do citado art. 23, espaço para suplementação,
caso se queira ampliar o valor do desconto.

Entretanto, tendo em vista o princípio da predominância do
interesse, a nortear todo o sistema constitucional de repartição de
competências, esse espaço de suplementação só pode pertencer aos
Municípios. Afinal, a questão toca bem de perto o interesse local.
Fatores como número de habitantes, hábitos culturais locais, oferta de
serviços na área do lazer e da cultura influem na definição do valor de
desconto, hoje assegurado, como se viu, em, no mínimo, 50%. Por
exemplo, afigura-se temerário numa pequena cidade que tenha
somente um cinema conceder a gratuidade que existe em Belo
Horizonte, nos dias de semana, salvo véspera de feriados e período
de férias. Realidades distintas merecem tratamento legislativo distinto.
No caso em exame, as distinções surgem com bastante intensidade
no âmbito local.

Finalmente, cumpre-nos ressaltar que matéria semelhante tramitou
na legislatura passada, ocasião em que a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu seu parecer pela inconstitucionalidade, pelas mesmas
razões agora mencionadas.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 164/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 470/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.824/2005, o projeto de lei em
epígrafe “autoriza o Poder Judiciário a promover a reversão à
atividade de seus membros aposentados e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/03/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
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do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame, conforme anuncia sua ementa, pretende

autorizar o Poder Judiciário a promover a reversão à atividade de seus
membros aposentados. A autorização será submetida, nos termos do
projeto, ao “Órgão Especial do Tribunal”.

O projeto estabelece que apenas o magistrado que se tiver
aposentado por tempo de serviço ou contribuição poderá postular a
reversão.

Na forma proposta, o magistrado reverso terá as vantagens e os
encargos que tinha na data da aposentadoria, e serão a ele
estendidos os direitos e os deveres concernentes a toda a classe. O
Juiz que reingressar na carreira será designado para qualquer
comarca da entrância correspondente àquela em que ele se
aposentou.

Uma vez concedida tal reversão, o magistrado somente poderá
requerer sua aposentadoria após dois anos de exercício contados da
data de seu reingresso.

O projeto não faz ressalva quanto àqueles que atinjam, antes desse
prazo, a idade limite para permanência na magistratura.

A Constituição do Estado, no seu art. 37, dispõe sobre a reversão,
no caso de serem cessados os motivos que causaram a
aposentadoria por invalidez. A Lei nº 869, de 1952, que dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, nos seus arts. 54 a 56,
disciplina a reversão apenas no caso de aposentadoria por invalidez.
Da mesma forma, a Lei Complementar Estadual nº 64, de 25/3/2002,
que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, disciplina a reversão
tão-somente para o caso de recuperação da capacidade laborativa
pelo servidor aposentado (art. 16).

É importante observar que, no âmbito federal, a Lei no 8.112, de
11/12/90, alterada pela Medida Provisória nº 2.225, de 4/9/2001, prevê
o instituto da reversão para os servidores da União nos moldes do
pretendido pelo projeto de lei em análise. Na forma da lei federal, a
reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez,
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quando junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da
aposentadoria, ou no caso interesse da administração (grifo nosso).
Nesta hipótese, faz-se necessária a solicitação expressa do servidor
aposentado. É mister que a aposentadoria tenha sido voluntária e
tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação. A estabilidade
do servidor quando na atividade e a existência de cargo vago são
outros requisitos exigidos na norma federal. É vedada a reversão ao
aposentado que já tenha completado 70 anos de idade. O servidor
que retorna à atividade por interesse da administração percebe, em
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo
que voltar a exercer, incluídas as vantagens de natureza pessoal que
percebia anteriormente à aposentadoria.

Embora seja louvável a proposta em discussão, não se afasta o
vício de iniciativa nela contido, conforme se verifica da leitura do inciso
IV do art. 66 da Constituição do Estado:

“Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

(...)
IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores e vara

judiciária, a fixação de vencimentos de seus membros, dos Juízes,
inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos
que lhes forem vinculados, observados os parâmetros estabelecidos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e
2º, e 32;

b) a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função
públicos de sua Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça
Militar, sob o regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1º e 2º, e
32 (alínea com a redação dada pelo art. 1º da Emenda à Constituição
nº 63, de 19/7/2004.);

c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações”.
Qualquer alteração organizacional ou administrativa no Poder

Judiciário deve ser iniciada pelo Tribunal de Justiça, inclusive, por
razões naturais, a matéria referente ao reaproveitamento dos seus
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magistrados. Trata-se de regra que densifica o princípio constitucional
da separação dos Poderes, inserto no art. 2º da Constituição da
República.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 470/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 588/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 315/2003, dispõe sobre a
obrigatoriedade de informação discriminada das contas de telefone
das operadoras de telefonia móvel do Estado e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, 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, III, “a”, c/c o
art. 188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende obrigar as empresas operadoras

de telefonia móvel no Estado a discriminar, nas contas de telefone, os
dados que compõem o valor da cobrança, tais como a data, o horário,
a duração da ligação, o número discado, o valor cobrado, a
modalidade e a descrição do serviço prestado.

Determina, ainda, que a conta de telefone deverá vir acompanhada
de uma tabela informando os valores das tarifas utilizadas na
cobrança e que a inexistência dessa tabela desobrigará o usuário do
pagamento da conta.

Em que pese à relevância do projeto, sua tramitação encontra óbice
de natureza constitucional, como veremos a seguir.

Os serviços de telecomunicações são de competência privativa da
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União e podem ser explorados por meio de autorização, concessão ou
permissão, segundo dispõe o art. 21, XI, da Constituição da
República.

Por sua vez, o art. 22, IV, da Carta Constitucional estabelece que a
competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da
União.

Por fim, o art. 175 do diploma constitucional determina, para a
hipótese da prestação de serviços sob o regime de concessão,
conforme ocorre no caso em tela, que a lei disponha sobre o regime
das empresas prestadoras dos serviços, o caráter especial dos
contratos e da prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização
e rescisão da concessão, como também sobre os direitos dos
usuários, a política tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de
serviço adequado, sendo a norma a que se refere o texto
constitucional lei federal, já que a prestação do serviço de telefonia é
atribuída à União.

Sobre o tema, citamos a decisão do  Supremo Tribunal Federal -
STF -, na Adin nº 2.615/SC, sendo Relator o Ministro Nelson Jobim, a
qual suspendeu a eficácia da Lei nº 11.908, de 2001, do Estado de
Santa Catarina, que disciplina a forma e as condições de cobrança
pelas empresas de telecomunicações, por entender ter havido ofensa
ao art. 21, XI, da Constituição da República.

E, ainda, na Adin nº 3.322/DF, sendo Relator o Ministro Cezar
Peluso, a qual contestava a constitucionalidade da Lei Distrital nº
3.426, de 2004, que trata da obrigatoriedade de discriminação de
informações na fatura de cobrança do serviço de telefonia, a citada
Corte declarou a referida lei inconstitucional, em virtude de invasão da
competência exclusiva da União e de ofensa aos arts. 21, XI, 22, IV, e
175, parágrafo único, I, II e III, da Carta Constitucional.

Diante do exposto, não vislumbramos a possibilidade de ser
acolhido o projeto em análise, uma vez que cabe ao Poder
concedente - no caso, a União -, mediante lei e demais normas
regulamentares, instituir os parâmetros para atuação das
concessionárias de serviço público.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 588/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 865/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação do Símbolo
Internacional de Surdez nas condições que especifica e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188 combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar “a colocação do Símbolo

Internacional de Surdez nos locais que possibilitem acesso, circulação
e utilização por pessoas portadoras de deficiência auditiva, e em todos
os serviços postos à sua disposição ou que possibilitem o seu uso,
primordialmente no âmbito da administração pública”.

Nos termos do projeto, o símbolo deverá ser afixado em local visível,
não sendo admitida nenhuma alteração ou adição ao desenho. Prevê,
por fim, a proposição a observância, no que couber, da Lei Federal nº
8.160, de 8/1/91.

Como se vê, a proposição dispõe sobre um direito a ser conferido
aos portadores de deficiência auditiva. Nos termos do art. 203, inciso
IV, da Constituição Federal, o Estado deve buscar a integração das
pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária. Ainda no que
concerne à competência para tratar da matéria, o XIV do art. 24 do
referido diploma legal inclui a proteção e a integração social das
pessoas portadoras de deficiência no rol de matérias de competência
legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.
No âmbito da competência concorrente, cabe à União a edição de



1593

normas gerais e aos Estados a competência suplementar.
Como aponta o art. 3º do projeto, a União, no âmbito de sua

competência legiferante, editou a Lei Federal nº 8.160, de 1991, que
já obriga a colocação do Símbolo Internacional de Surdez em todos os
locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por pessoa
portadora de deficiência auditiva.

Não há, pois, no projeto em análise nenhuma inovação jurídica uma
vez que a sua pretensão está totalmente amparada pelo texto da
referida lei federal. Assim, não pode o projeto prosperar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Pelas razões expostas concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 865/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.028/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, originada do Projeto de Lei nº 3.784/2006,
desarquivado a pedido do Governador do Estado, por intermédio da
Mensagem nº 36/2007, tem por objetivo dar nova redação ao
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.013, de 22/6/77, que autorizou o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São Lourenço.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, edição de
11/5/2007, e distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, conforme dispõem os arts.188 e 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.028/2007 tem por escopo dar nova redação ao

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.013, de 22/6/77, que autorizou o
Poder Executivo a doar ao Município de São Lourenço o imóvel
constituído pela área de 96.380,00m².

Em sua versão original, o parágrafo único do art. 1º desta lei previa
que 88.760m² seriam destinados à implantação de um Parque
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Florestal Municipal e 7.620m², à abertura de vias públicas; entretanto,
a Lei nº 9.954, de 1989, alterou essa disposição, passando toda a
área a ser destinada à construção de casas populares e indústrias não
poluentes.

Pretende-se, agora, nos termos da alteração proposta pelo projeto
de lei em análise, destinar uma parte da área total, com 3.767,50m²,
para a construção da nova sede do serviço militar, visando ao melhor
aproveitamento do espaço existente em benefício da comunidade.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da
coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade; por
isso nas proposições em que esta Casa autoriza a alienação de bens
estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do Estado e o art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda
encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão. Importante é
observar que a modificação a ser implementada pela proposição
atende à primeira exigência.

Acatada a nova destinação do imóvel, faz-se mister seja
apresentado o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, que,
em vez de dar nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº
7.013, desobriga o donatário do referido imóvel de dar a destinação
prevista nessa norma à área de 3.767,50m². Essa alteração no texto
do projeto visa a respeitar o fato de que a norma, editada em 1977,
vigorou por longos anos e, em decorrência disso, não se pode
retroceder no tempo e proceder à sua alteração como se atual fosse.
Ainda, em atendimento ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa, será estabelecida cláusula que prevê a
reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos
contados da publicação desta nova lei, não lhe for dada a destinação
prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.028/2007
na forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Desobriga o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 7.013, de 22
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de junho de 1977, de dar ao imóvel a destinação nela prevista, nos
termos que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 7.013, de 22

de junho de 1977, no que se refere à área de 3.767,50m² (três mil
setecentos e sessenta e sete vírgula cinqüenta metros quadrados) da
área total do terreno, conforme identificação no anexo desta lei,
desobrigado de dar a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º
daquela lei.

Parágrafo único - O donatário do imóvel destinará a fração do
terreno a que se refere o “caput” deste artigo à instalação da sede do
serviço militar.

Art. 2º - A área de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº /2007)
A área a que se refere esta lei tem a frente para a Alameda

Francisco Colli, na extensão de 60m; o lado esquerdo inicia-se no
ponto P1, seguindo uma linha reta no sentido sul, na extensão de
58,95m até o ponto P2, confrontando-se com lotes de propriedade
particular; o fundo, com seguimento do ponto P2 até o ponto P3, no
sentido leste, confronta-se com áreas da Prefeitura Municipal, na
extensão de 61,65m; e, por fim, o lado direito, com seguimento do
ponto P3 até o ponto P4, no sentido norte, confronta-se também com
terrenos da Prefeitura Municipal, na extensão de 78m.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.069/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Weliton Prado, revoga
dispositivos da Lei nº 6.763, de 26/12/75, acrescidos pela Lei nº
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14.938, de 29/12/2003.
Publicado no “Diário do Legislativo” em 17/5/2007, 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 pretende revogar parcialmente a legislação

tributária do Estado, com o objetivo de extinguir a cobrança da taxa de
segurança pública, a ser paga pelos proprietários de imóveis em face
da utilização potencial dos serviços públicos de extinção de incêndios.

Deve ser lembrado, por ser oportuno, que a mencionada taxa foi
instituída, no Estado, por meio da Lei nº 14.938, de 29/12/2003, que
altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado e dá outras providências.

A Constituição da República assegura à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios a prerrogativa de instituir taxas, em
razão do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição.

Ao que parece, nos dias atuais, não existe mais controvérsia quanto
à especificidade e divisibilidade dos serviços relativos à segurança
pública no que tange à extinção de incêndios, conforme instituído na
norma em comento e verificado nos inúmeros julgados do Supremo
Tribunal Federal.

Relativamente à norma que se pretende revogar, o Tribunal de
Justiça do Estado julgou improcedente a Ação nº 1.0000.04.404860-
1/000, proposta pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido
Comunista do Brasil, o que reconhece a licitude da cobrança e retira
da norma qualquer pecha de inconstitucionalidade, conforme
mencionado na justificação do projeto.

Estas questões, entretanto, não subtraem a prerrogativa desta Casa
Legislativa para editar normas que versem sobre matérias de natureza
tributária, conforme ocorre no caso em análise.

Pode-se afirmar, também, que não existe, no caso, vedação a que
se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Ocorre, entretanto, que a implementação das medidas propostas
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resulta em perda de receita para o Erário e deveria, portanto, estar em
consonância com as exigências da Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000, que dispõe acerca da matéria:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias.

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no ‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou condições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.”.

Assim, em que pese à relevância da proposta em análise,
entendemos que não atende aos pressupostos instituídos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, o que impede sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.069/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.093/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto em epígrafe
altera o art. 1º da Lei nº 15.979, de 13/1/2006.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
arts. 188 e 102 do Regimento interno.

Cumpre-nos examinar a proposição nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 15.979, de

2006, que cria a Estação Ecológica do Cercadinho e dá outras
providências.

Segundo o autor, a proposição objetiva alterar os limites e as
confrontações da referida unidade de conservação, com aumento
aproximado de 86 hectares - ou seja, 38% a mais - da área
atualmente preservada.

Ainda segundo o autor, essa medida proporcionará maior proteção
aos aqüíferos, à flora e à fauna dessa estação ecológica, com a
incorporação de uma região com densa cobertura vegetal, situada no
Município de Belo Horizonte.

Como se observa, o projeto tem cunho nitidamente ambiental.
Assim, cabe ressaltar dois comandos da Constituição Federal
diretamente relacionados ao tema.

Primeiramente, o art. 24, VI, diz que compete à União e aos Estados
legislar concorrentemente sobre matéria de proteção ao meio
ambiente. Por sua vez, o art. 225, § 1º, III, impõe ao poder público o
dever de definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
que somente poderão ser alterados ou suprimidos por meio de lei.

Vê-se, pois, que o instrumento jurídico mais adequado para regular
o assunto - unidades de conservação -, tanto no sentido material
quanto formal, é a lei, compreendendo as normas genéricas e
abstratas e os atos voltados para sua concretização, vale dizer a
criação e a extinção de unidades de conservação.

Esse posicionamento foi adotado por esta Comissão quando do
exame do Projeto de Lei nº 2.266/2005, de iniciativa parlamentar, que
deu origem à lei que se busca alterar mediante a proposição em
exame. Dessa forma, destacamos o seguinte fragmento do parecer
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emitido à época: “(...) é possível a criação de unidade de conservação
por lei, inexistindo vício de iniciativa se a proposição for deflagrada por
parlamentar, nos termos do inciso III do § 1º do art. 225 da
Constituição Federal”.

Portanto, o projeto em epígrafe satisfaz os requisitos constitucionais
e legais estabelecidos no ordenamento jurídico para a alteração dos
limites e das confrontações da Estação Ecológica do Cercadinho.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.093/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.128/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o 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 seu interesse.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em questão pretende isentar do pagamento de

emolumentos cartorários as associações e entidades beneficentes
com o fito exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade e
reconhecidas pelo Estado como de utilidade pública.

Temos a esclarecer que o Estado membro é competente para tratar
do tributo de que se pretende isentar. O art. 236, § 2º, da Constituição
Federal determina que lei federal estabelecerá as normas gerais para
a fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro. O referido parágrafo foi regulamentado
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pela Lei nº 10.169, de 2000, que dispõe, em seu art. 1º, que os
Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se,
pois, que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar
sobre emolumentos e, no âmbito de sua competência, editou a Lei nº
15.424, de 30/12/2004.

Fica, portanto, evidente que o Estado, tendo legitimidade para
instituir critérios para a cobrança de emolumentos cartorários, pode
também conceder isenções, não havendo, quanto à matéria tributária,
reserva de iniciativa.

No entanto, como emolumento tem natureza tributária, a proposição
em análise pode suscitar controvérsia jurídica à luz da Lei de
Responsabilidade Fiscal, de 4/5/2000, notadamente em face do seu
art. 14, “caput” e incisos I e II, que assim dispõem:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e, nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no “caput”, por meio do aumento da receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição”.

A Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a
contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento
da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos
a gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências,
estabelece, em seu art. 2º, § 1º, que os emolumentos e a respectiva
Taxa de Fiscalização Judiciária fixados nas tabelas constantes no
anexo da referida lei serão pagos pelo interessado que solicitar o ato.
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Por sua vez, o art. 5º da referida lei dispõe que são responsáveis pelo
recolhimento dessa taxa os notários ou registradores que praticarem o
ato notarial ou de registro.

Dessa forma, com a isenção do pagamento da taxa referente à
prática de ato notarial ou de registro, não há que se recolher a Taxa
de Fiscalização Judiciária, uma vez que o responsável por seu
pagamento, que é o usuário do serviço, nos termos do citado art. 2º, §
1º, encontra-se isento do pagamento do serviço de registro, o que
acarretará, certamente, perda de receita para o Estado.

Além disso, a matéria já se encontra disciplinada pela Lei nº 12.461,
de 1997, que isenta do pagamento de emolumentos cartorários
entidade beneficente de assistência social em regular funcionamento
no Estado, declarada de utilidade pública, estando abrangidas as
fundações, sociedades ou associações civis sem fins lucrativos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.128/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.141/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Pains o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 24/5/2007,
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.

Em reunião de 12/6/2007, esta relatoria solicitou fossa a matéria
baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, para que esta informasse a situação atual do bem e se há
óbice à sua alienação. De posse da resposta, passamos à análise
jurídica do projeto.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.141/2007 pretende conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Pains um imóvel com área de 7.237,35m², situado
naquele Município e registrado sob o nº 180, a fls. 35 do Livro 3, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pains.

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.

Assim, o § 1º do art. 1º prevê que parte da referida área,
correspondente a 5.461,95m², será destinada ao funcionamento de
uma praça de lazer e prática desportiva; enquanto o § 2º declara que
os 1.775,40m² remanescentes serão utilizados para abertura de rua.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, prevista no art. 2º
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 tiverem sido dadas as respectivas
destinações.

Cabe esclarecer que o referido imóvel, originalmente, possuía a área
de 15.531,25m², mas, com fundamento na autorização contida na Lei
nº 14.969, de 2004, o Poder Executivo transferiu ao domínio do
Município de Pains a área de 8.293,90m², para o funcionamento da
Escola Municipal José Maria da Fonseca.

Com a transferência da parte restante para a propriedade do
Município, será lícito à municipalidade despender recursos próprios
para a restauração da praça de esportes e centro de convívio social,
em benefício de toda a população, especialmente, crianças, jovens e
idosos.

Por fim, ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota Técnica nº 218/2007, manifestou-se de
forma favorável à alienação pretendida, uma vez que a Secretaria de
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Estado de Esportes e da Juventude, órgão a que o imóvel se encontra
vinculado, não tem interesse em sua utilização.

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 1.141/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.144/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Adalclever Lopes, estabelece
critérios para aferição de consumo de energia elétrica e saneamento
básico e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, 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 análise pretende assegurar ao consumidor o direito

de aferir o consumo de energia elétrica e de água, em datas
previamente estipuladas, de modo a permitir a presença do
contratante no momento da medição. Ao mesmo tempo, pretende o
autor do projeto vedar a cobrança desses serviços por estimativa e
assegurar, no mínimo, cinco opções de data para medição, em turnos
alternados.

Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbices de
natureza constitucional que impedem a tramitação do projeto,
conforme veremos mais adiante.

Insere-se na órbita de competência da União a exploração direta ou
mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços e das
instalações de energia elétrica, conforme a previsão constante no art.
21, XII, “b”, da Constituição da República. O poder público, utilizando
da prerrogativa que lhe é constitucionalmente assegurada, tem
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explorado tais serviços por meio de contratos de concessão, os quais
são regidos por normas próprias, em obediência ao comando
insculpido no art. 175 da Carta Federal.

Para atingir os objetivos então almejados, foi instituída, por meio da
Lei nº 9.427, de 26/12/96, a Agência Nacional de Energia Elétrica –
Aneel –, autarquia federal que tem como objetivo precípuo regular e
fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e o comércio de
energia elétrica, em conformidade com as diretrizes do governo
federal.

A Aneel, por seu turno, editou a Resolução nº 456, em 29/11/2006,
que estabelece as disposições, atualizadas e consolidadas, relativas
às condições gerais de fornecimento de energia elétrica, a serem
observadas na prestação e na utilização do serviço público de energia
elétrica, tanto pelas concessionárias e permissionárias quanto pelos
consumidores.

Conforme restou evidenciado, pode-se concluir que cabe ao poder
concedente a estipulação das regras relativas à prestação do serviço,
as quais, segundo foi mencionado, já se encontram estabelecidas na
Resolução nº 456, não remanescendo, portanto, ao Estado federado a
prerrogativa de dispor sobre um serviço que é da competência
privativa da União. O mesmo raciocínio prevalece em relação aos
serviços de fornecimento de água e saneamento que são prestados
pelos Municípios, por via de regra, por empresas concessionárias ou
permissionárias.

A organização político-administrativa brasileira compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, não cabendo a um
Poder invadir a seara de competência de outro, sob pena de violação
do princípio da independência e harmonia dos Poderes, consagrada
constitucionalmente. Ainda que se admitisse, por hipótese, a
possibilidade de esta Casa Legislativa dispor sobre os temas
suscitados no projeto em análise, entendemos que a proposta estaria
a ferir o princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição
do Estado.

É de conhecimento público que a medição do consumo de água e
energia elétrica é feita em horário comercial, que, normalmente,
corresponde à jornada de trabalho dos consumidores que contratam
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com as empresas concessionárias. A aferição do consumo em turnos
alternados, na presença do consumidor, tornar-se-ia inviável sob o
ponto de vista prático e econômico, valendo lembrar que é
assegurado ao contratante dos serviços, a qualquer tempo, colher
diretamente os dados constantes no medidor, dirigindo-se aos
escritórios da concessionária para conferir a leitura que, em situações
excepcionais, mostra-se inadequada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.144/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.182/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, acrescenta
dispositivo à Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre formas de
extinção e garantias de crédito tributário e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007, 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 análise pretende acrescentar dispositivo à Lei nº

14.699, de 2003, com o objetivo de viabilizar a preferência e a
prioridade no pagamento de créditos decorrentes de precatórios de
natureza alimentar às pessoas naturais com idade igual ou superior a
70 anos.

O ilustre Advogado-Geral do Estado, na exposição de motivos que
acompanha o projeto, deixa clara a existência de normas
constitucionais e legais que procuram resguardar os direitos dos
cidadãos de idade avançada, fazendo alusão, inclusive, à Lei nº
10.741, de 1º/10/2003, que contém o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.

Os chamados precatórios consistem na constituição de créditos em
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favor de pessoas físicas ou jurídicas, decorrentes de decisões judiciais
com trânsito em julgado, oriundas de ações propostas contra a União,
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou suas autarquias e
fundações. Por sua vez, a definição da natureza alimentícia dos
mencionados créditos para fins de pagamento dos precatórios
encontra-se inserta no art. 100, § 1º-A, da Constituição da República e
consiste no seguinte:

“Art. 100 - (...)
§ 1º-A - Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles

decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por
morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de
sentença transitada em julgado”.

Pode-se observar que o art. 100 da Carta Federal, por si só, prioriza
o pagamento dos créditos alimentícios, exatamente pelo fato de tratar-
se de recursos que deveriam ser utilizados para fazer frente às
despesas mais elementares não apenas do credor, como também
daqueles que vivem às suas expensas: entre elas, a alimentação, o
vestuário, a educação e a proteção à saúde. Conforme enfatiza o
mencionado dispositivo constitucional, “à exceção dos créditos de
natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim”.

A Carta Constitucional flexibilizou o pagamento dos créditos dessa
natureza, viabilizando a possibilidade de sua quitação em parcelas,
ressalvando, mais uma vez, os precatórios alimentícios, em face de
sua própria natureza, para os quais se exigiu o pagamento integral,
conforme se observa das disposições constantes nos arts. 33 e 78 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

É importante lembrar, também, que o Supremo Tribunal Federal, em
recente julgado, em situação excepcional, conforme se observa da
Reclamação nº 3.034, publicada no “Diário da Justiça” de 21/9/2006,
que teve como relator o Ministro Sepúlveda Pertence, assegurou o
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seqüestro de recursos para pagamento de precatório alimentar a
credor portador de doença grave. Do voto do Ministro Eros Grau,
colhe-se o seguinte:

“O Supremo entende, de modo uniforme, que cabe o seqüestro
unicamente se houver preterição ao direito de preferência, o que não
se verificou no caso destes autos. Lembro, a propósito, o decidido na
Reclamação n. 3.197, Relator Originário o Ministro Joaquim Barbosa,
DJ de 28/03/2005, e ainda nas Reclamações 2.452, Relatora a
Ministra Elen Gracie, e 1.270, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ
de 16/04/2004. Daí porque, até para ser coerente com o que tenho
reiteradamente afirmado neste Plenário, eu haveria de votar no
sentido de dar provimento ao agravo. Ocorre, no entanto, que a
situação de fato de que nestes autos se cuida consubstancia uma
exceção. Com efeito, estamos diante de uma situação singular,
exceção, e, como observa Carl Schmitt, as normas só valem para as
situações normais. A normalidade da situação que pressupõem é um
elemento básico do seu ‘valer’ ”.

Nesse contexto, deve ser avaliada a proposta em apreço,
notadamente quando o poder público não consegue criar instrumentos
para conferir aos idosos o tratamento privilegiado que lhes é
assegurado por direito e que atenda às expectativas desses cidadãos
que tanto contribuíram para o desenvolvimento do Estado e do País.

A defasagem na percepção dos proventos da aposentadoria, a
ausência de programas específicos para atendimento ao idoso, a
precariedade dos serviços públicos para atendimento médico-
hospitalar praticamente têm inviabilizado uma vida digna para os
idosos, o que se torna ainda mais contraditório quando muitos desses
cidadãos detêm créditos alimentares a serem percebidos das
entidades públicas.

A alteração pretendida deve ser submetida ao crivo desta Casa
Legislativa, em obediência aos comandos insculpidos no art. 61 da
Constituição mineira, não havendo nenhum obstáculo à tramitação do
projeto nesta Casa.

Entendemos, entretanto, que a proposição deve guardar
consonância com as disposições constantes no Estatuto do Idoso, que
procura assegurar tratamento diferenciado para as pessoas com idade
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igual ou superior a 60 anos.
De igual modo, a proposta deve contemplar as pessoas que vieram

a aposentar-se por invalidez, sendo estes os motivos de apresentação
da Emenda nº 1, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.182/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - A Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa a vigorar

acrescida do seguinte art.10-A:
‘Art. 10-A - Os credores de precatórios de natureza alimentar em

atraso com idade igual ou superior a 60 anos ou que se tenham
aposentado por invalidez terão prioridade e preferência para
pagamento pelo Poder Executivo.’.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.190/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Esclarecemos que, por força de decisão do Presidente desta Casa,
foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 1.235/2007, de
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autoria do Deputado João Leite, em virtude da semelhança de objeto,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno. Destarte, com
base na Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta
Comissão também deverá manifestar-se sobre a proposição
apensada.

Fundamentação
O projeto sob comento determina que o Presidente desta Casa

deverá encaminhar o relatório final apresentado por Comissão
Parlamentar de Inquérito - CPI - ao Procurador-Geral de Justiça ou às
autoridades administrativas ou judiciais com poderes decisórios,
conforme o caso, para a prática de atos de sua competência.
Determina, ainda, que a autoridade a quem for encaminhado esse
relatório informará ao Poder Legislativo, no prazo de 30 dias, as
providências adotadas ou a justificativa da omissão.

Além disso, a proposição estabelece que a autoridade que presidir
processo ou procedimento administrativo ou judicial instaurados em
decorrência de conclusões formuladas por CPI deverá comunicar,
semestralmente, a fase em que se encontra, até o final do andamento
do processo.

O projeto reproduz, essencialmente, as disposições da Lei Federal
nº 10.001, de 2000, que trata de matéria idêntica no âmbito da União.
Essa lei determina, no art. 1º, que os Presidentes da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional deverão
encaminhar relatório de CPI aos Chefes do Ministério Público da
União ou dos Estados, ou, ainda, às autoridades administrativas ou
judiciais dotadas de poderes decisórios, para a prática de atos de sua
competência. A citada lei estabelece, ainda, que o procedimento
judicial decorrente de Comissão Parlamentar de Inquérito terá
prioridade sobre qualquer outro, exceto sobre os processos de
“habeas corpus”, “habeas data” e mandado de segurança, comando
que não está sendo reproduzido na proposição em análise.

O Estado membro, na condição de entidade político-administrativa,
goza de autonomia constitucional para tratar dos assuntos não
reservados privativamente à União e aos Municípios, conforme se
infere da dicção do art. 25, § 1º, da Constituição da República,
segundo o qual “são reservadas aos Estados as competências que
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não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. É a chamada
competência residual ou remanescente, assegurada a esse ente
federado para organizar os próprios serviços e atividades, desde que
respeitadas as diretrizes constitucionais e as normas gerais emanadas
da União, quando se tratar de matéria de competência legislativa
concorrente.

Entretanto, ao estabelecer prioridade nos procedimentos a serem
utilizados pelo Ministério Público no escopo de prestigiar as
conclusões de inquéritos parlamentares, o projeto invade a esfera de
atribuições do Procurador-Geral de Justiça para tratar do assunto,
uma vez que determina atribuições para a mencionada instituição,
conforme se infere do disposto no art. 125, I, da Carta mineira. Tal
preceito prevê a prerrogativa do Chefe do Ministério Público para
dispor, mediante lei complementar, sobre a organização, as
atribuições e o Estatuto do órgão de que se cogita. (Grifos nossos.)

A rigor, as atribuições ou as providências a cargo do Ministério
Público devem ser objeto de lei complementar de iniciativa privativa do
Governador do Estado ou do Procurador-Geral de Justiça, a quem é
facultada essa iniciativa constitucional. Esse fato afasta a
possibilidade de disciplinamento da matéria por meio de lei ordinária
de iniciativa parlamentar.

Além desse vício insanável de constitucionalidade, parece-nos que o
parágrafo único do art. 2º do projeto contém norma de cunho
processual, ao estabelecer que a autoridade que presidir processo
judicial decorrente de conclusões de Comissão Parlamentar de
Inquérito deverá comunicar ao Legislativo, semestralmente, a fase em
que se encontra. Nesse caso, está-se diante de comando voltado para
o Poder Judiciário, pois os destinatários da regra são os magistrados.
Ainda que se exclua a natureza processual do dispositivo em questão,
não há como ignorar que o preceito estabelece deveres aos Juízes, e,
nesse particular, seria mais coerente que o tema fosse tratado na Lei
de Organização e Divisão Judiciárias, que é de iniciativa privativa do
Presidente do Tribunal de Justiça e tem o “status” de lei
complementar, em conformidade com o disposto no art. 65, § 2º, II, da
Constituição do Estado.

Verifica-se, pois, que, não obstante a meritória preocupação do
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autor do projeto em garantir prioridade nos procedimentos judiciais
decorrentes de CPI, o assunto extrapola a competência desta Casa
para a instauração do processo legislativo.

Além do vício formal de inconstitucionalidade para regular a matéria,
por ingerir na seara privativa do Ministério Público ou do Judiciário, o
instrumento constitucionalmente previsto para tratar do assunto é a lei
complementar, fato que compromete a tramitação do projeto neste
Parlamento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.190/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.215/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em
epígrafe “institui atendimento do Juizado Especial Criminal no Estádio
Governador Magalhães Pinto e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública, para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento tem o propósito de instituir o Juizado

Especial Criminal no Estádio Governador Magalhães Pinto nos dias de
jogos em que a estimativa de público for superior a cinco mil pessoas.
Ademais, estabelece a obrigatoriedade da presença de, pelo menos,
um Juiz de Direito, um membro do Ministério Público Estadual e um
Defensor Público para esse atendimento, além de atribuir à
Administração dos Estádios de Minas Gerais - Ademg - providências
para a disponibilização de espaço físico no Estádio.
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Os parâmetros básicos sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais estão previstos na Lei Federal nº 9.099, de 2005,
posteriormente modificada pela Lei nº 11.313, de 2006. No caso
específico do Juizado Especial Criminal, que pode ser provido por
Juízes togados ou togados e leigos, dispõe de competência para a
conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor
potencial ofensivo, observadas as regras de conexão e continência,
conforme dispõe o “caput” do art. 60 da citada Lei nº 9.099. Tais
infrações abrangem as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com
multa, conforme prevê o art. 61 da lei federal em questão.

No âmbito estadual, a matéria é regulada nos arts. 82 a 85 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, que contém a Lei de Organização e
Divisão Judiciárias do Estado, a qual foi parcialmente modificada pela
Lei Complementar nº 85, de 2005. O art. 84 desse diploma normativo
prevê a competência da Corte Superior do Tribunal de Justiça para
designar os Juízes leigos e conciliadores que integrarão os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, que são órgãos jurisdicionais de primeira
instância.

Quanto à iniciativa e ao instrumento a ser utilizado para a instalação
dos órgãos jurisdicionais, entre os quais se encartam os Juizados
Especiais Criminais, o § 4º do art. 10 da referida Lei Complementar nº
59 atribui explicitamente essa competência à Corte Superior do
Tribunal de Justiça, mediante resolução, observada a necessidade da
prestação jurisdicional e a disponibilidade de recursos financeiros
(grifos nossos).

Verifica-se, pois, que, em Minas Gerais, a criação de comarcas,
varas e Juizados Especiais deve ser objeto de lei complementar de
iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça, ao passo que
a instalação efetiva desses órgãos é matéria reservada à Corte
Superior, que é constituída pelos 25 Desembargadores mais antigos
do Tribunal. Conseqüentemente, não cabe a esta Casa a deflagração
do processo legislativo para a instalação de Juizado Especial, seja de
natureza cível, seja de natureza criminal, por se tratar de matéria afeta
ao Judiciário, que deverá fazê-lo por meio de resolução, e não
mediante lei ordinária.
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Portanto, os critérios e as condições para a criação e a instalação de
Juizados Especiais Cíveis e Criminais encontram-se devidamente
consagrados no ordenamento jurídico vigente, cabendo à Corte
Superior do Tribunal de Justiça providenciar a instalação dessas
instâncias judicantes, respeitadas as diretrizes constantes na Lei de
Organização e Divisão Judiciárias.

Os vícios formais de inconstitucionalidade apontados neste parecer,
quer atinentes à iniciativa para a disciplina da matéria, quer relativos
ao instrumento a ser utilizado para tanto, comprometem a tramitação
da matéria nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.215/2007.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.221/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 52/2007, 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 São Vicente de Minas o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.221/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de São Vicente de Minas imóvel constituído de terreno
urbano edificado, com área de 2.750m², situado na Rua Visconde do
Rio Branco, nº 380, naquele Município, incorporado ao patrimônio do
Estado em 1959 por doação de particulares, sem a imposição de
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nenhuma cláusula resolutiva.
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, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, o imóvel destina-se
ao funcionamento de escola municipal.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem 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.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.221/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 3/2007
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 revoga o parágrafo
único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/2/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexada a
esta proposição a Proposta de Emenda à Constituição nº 9/2007, do
Governador do Estado, encaminhada a esta Casa por meio da
Mensagem nº 31/2007.
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Aprovada no 1º turno, na forma do vencido, retorna a matéria a esta
Comissão Especial para receber parecer no 2º turno.

Nos termos do art. 196, § 1º, do Regimento Interno, em anexo
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise modifica o art. 38 da Constituição Estadual,

com o objetivo de definir na Carta mineira que o efetivo exercício de
funções de policial civil é considerado atividade de risco e sujeita a
condições especiais, que prejudicam a integridade física. Por
conseqüência, também se pretende estabelecer as condições para a
aposentadoria voluntária do servidor policial civil, com fulcro no art. 40,
§ 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.

O mencionado § 4º do art. 40, com a redação dada pela Emenda à
Constituição nº 47, de 5/7/2005, assim dispõe:

“Art. 40 - (...)
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para

a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:

I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
A atual redação do art. 38 estabelece que a aposentadoria do

servidor policial civil obedecerá ao disposto em lei complementar
federal.

No exame da proposição em 1º turno, constatou-se que o ato
normativo concernente à disciplina jurídica sobre essa matéria é a lei
complementar, e não uma emenda à Constituição Estadual, conforme
pretende a proposição em análise.

Constatou-se, ainda, que a proposta de emenda à Constituição em
análise, ao pretender regulamentar as condições excepcionais para a
aposentadoria do servidor policial civil, invade a competência
constitucional reservada, em caráter privativo, ao Chefe do Poder
Executivo, porquanto trata de regime jurídico, incluída a aposentadoria
dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, conforme
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estabelece o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Constituição do Estado,
com fulcro na orientação jurisprudencial do STF.

Por outro lado, como a previdência social insere-se no âmbito da
legislação concorrente, conforme estabelece o art. 24, inciso XII, da
Constituição da República, o Estado tem competência legislativa
plena, na ausência da lei federal sobre normas gerais, conforme prevê
os §§ 1º, 2º e 3º do art. 24.

Assim, firmou-se o entendimento dessa Comissão, em 1º turno, que
é facultado aos Estados o legislar sobre as atividades de risco, o qual
está limitado aos seus servidores, por meio de lei complementar, em
obediência ao padrão normativo delineado pela Constituição da
República, suplementando a norma federal ou regulamentando
plenamente. Aduz-se a isto que até o presente momento, ainda não
foram editadas as leis complementares federais a que se refere o
citado § 4º do art. 40 da Lei Maior.

Pelas razões expostas, conclui-se por um substitutivo à proposição
em tela, aprovado em 1º turno, conformando o disposto no art. 38 da
Constituição Estadual aos preceitos impostos pela Constituição
Federal.

Nesta fase, ratificamos o nosso posicionamento anterior,
ressaltando, por ser oportuno, que o Projeto de Lei Complementar nº
20/2007, do Governador do Estado, que “dispõe sobre a
aposentadoria especial do servidor policial civil”, objetivando tratar da
matéria à luz dos preceitos constitucionais pertinentes, está para ser
aprovado por esta Casa Legislativa tão logo se promulgue a emenda à
Constituição sobre a matéria ora analisada, dando, assim, amparo
constitucional à regulamentação da aposentadoria do servidor policial
civil.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 3/2007 na forma do vencido, em 1º turno.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de

Andrada - Ivair Nogueira.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3/2007

(Redação do Vencido)
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Dá nova redação ao parágrafo único do art. 38 e ao § 1º do art. 36
da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º do art. 36 e o parágrafo único do art. 38 da

Constituição do Estado passam a ter a seguinte redação:
“Art. 36 - (...)
§ 1º - As exceções ao disposto no inciso III, alíneas “a” e “c”, no caso

de servidores portadores de deficiência que exerçam atividades de
risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais,
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, serão as
estabelecidas em lei complementar.

(...)
“Art. 38 - (...)
Parágrafo único - Lei complementar estabelecerá os requisitos e

critérios para a concessão de aposentadoria aos servidores policiais
civis que exerçam atividades de risco ou cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição
Federal.”.

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

ERRATA
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

227/2004
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de

30/11/2004, na pág. 71,col. 2, na “Conclusão”, onde se lê:
“EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.585/2002”, leia-se:
“EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.585/2004”.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 60 e 61/2007
(encaminham o Projeto de Lei nº 1.303/2007 e o expediente relativo à
legitimação de terras devolutas rurais pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter), do Governador do Estado - Ofícios -
Questões de ordem - Registro de presença - Questão de ordem - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 1.304 a 1.314/2007 - Requerimentos nºs 768 a 773/2007 -
Comunicações: Comunicação do Deputado Agostinho Patrús Filho -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - 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 - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.



1619

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h4min, 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 Paulo Cesar, 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 60/2007
Belo Horizonte, 25 de junho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que dá a denominação
de Escola Estadual Comendador Gomes à Escola Estadual localizada
no Município de Comendador Gomes.

O Projeto encaminhado tem por objetivo reverenciar a memória do
Comendador Gomes, com aprovação unânime do Colegiado Escolar,
pelas diversas ações em benefício da comunidade, na qualidade de
professor, escritor, jornalista, advogado, e político, dentre outras,
conforme justificativa da Secretária de Estado de Educação, anexa.

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

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

denominação de Escola Estadual de Comendador Gomes, de ensino
médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, situada na Av. João Heitor
de Assunção, nº 184, Centro, no Município de Comendador Gomes.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio que, em
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reunião realizada no dia 02/03/2007, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
de Comendador Gomes para denominação da referida unidade de
ensino.

Comendador Gomes foi escritor, jornalista, musicista, funcionário
público, comerciante, advogado, político, sobressaiu-se como
professor e foi também diretor da Escola Normal de Uberaba.
Dedicou-se ao Magistério, lecionando Latim e Francês na Vila de
Dores de Indaiá.

O homenageado nasceu no dia 15/07/1838 e faleceu no dia
22/03/1915.

Cumpre registrar que, no Município de Comendador Gomes, não
existem estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.303/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Comendador Gomes à

Escola Estadual localizada no Município de Comendador Gomes.
Art. 1º - A Escola Estadual situada na Av. João Heitor de Assunção,

nº 184, Centro, no Município de Comendador Gomes, passa a
denominar-se “Escola Estadual Comendador Gomes”.

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 61/2007

Belo Horizonte, 25 de junho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Encaminho à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no
uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
Constituição do Estado, expediente do Instituto de Terras do Estado
de Minas Gerais contendo solicitação para que sejam expedidos os
títulos de legitimação de terras devolutas rurais aos requerentes
constantes da relação anexa, com os benefícios da alienação por
preferência.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Anexo
Processos encaminhados à Assembléia Legislativa com áreas rurais

superiores a cem hectares
Processo:
1. Aldeir Alves Lopes, área 139,5174 ha, no lugar denominado

Barreiro do Guará, Fazenda do Oriente, ou Fazenda do Oriente,
situada no Município de Indaiabira;

2. Antônio de Fátima Braz, área 124,8053 ha, no lugar denominado
Fazenda Sítio Novo, situada no Município de Vargem Grande do Rio
Pardo;

3. Belarmina Barbosa dos Reis, área 171,3737 ha, no lugar
denominado Fazenda Riacho dos Bois, situada no Município de Rio
Pardo de Minas;

4. Clemente Afonso Nascimento, área 127,7219 ha, no lugar
denominado Fazenda Jacú, situada no Município de Rio Pardo de
Minas;

5. Clemente José de Sá, área 102,5435 ha, no lugar denominado
Fazenda Brocoto, situada no Distrito de Serra Nova, Município de Rio
Pardo de Minas;

6. Domingos Antunes de Sá área 131,8379 ha, no lugar denominado
Fazenda Vereda da Cruz, situada no Município de Santo Antônio do
Retiro;

7. Eloisio Araújo da Silva, área 123,9228 ha, no lugar denominado
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Fazenda Mato Preto, situada no Município de Rio Pardo de Minas;
8. Espólio Clemente Barbosa, área 122,9607 ha, no lugar

denominado Fazenda Mato do Brejo, situada no Município de Vargem
Grande do Rio Pardo;

9. Espólio de Francisco José de Sá, área 108,2466 ha, no lugar
denominado Fazenda Aurora, situada no Município de Rio Pardo de
Minas;

10. Francisco Ferreira de Carvalho, área 102,7640 ha, no lugar
denominado Fazenda Estiva, situada no Município de Montezuma;

11. Geraldo Francisco de Souza e outra, área 120,0569 ha, no lugar
denominado Fazenda Cancela, situada no Município de Rio Pardo de
Minas;

12. Jefferson Jesus Magalhães de Aguiar, área 131,8795 ha, no
lugar denominado Fazenda Tamanduá, situada no Município de Rio
Pardo de Minas;

13. Joana Augusta Santana, área 105,3869 ha, no lugar
denominado Fazenda São Vicente, situada no Distrito de Serra Nova,
no Município de Rio Pardo de Minas;

14. João Araújo, área 157,8413 ha, no lugar denominado Fazenda
Estiva, situada no Município de Montezuma;

15. João Cardoso de Sá, área 101,9238 ha, no lugar denominado
Fazenda Santo Antoninho, situada no Município de Santo Antônio do
Retiro;

16. João Delmite Caldeira, área 115,6422 ha, no lugar denominado
Fazenda Barra do Mirante, situada no Município de Indaiabira;

17. João Nunes da Silva, área 157,9390 ha, no lugar denominado
Fazenda Córrego do Caetano, situada no Distrito de Serra Nova, no
Município de Rio Pardo de Minas;

18. Joaquim José dos Santos e outra, área 111,0114 ha, no lugar
denominado Fazenda Traíras, situada no Município de Rio Pardo de
Minas;

19. Joaquim Ramos de Lima, área 172,2021ha, no lugar
denominado Fazenda Coqueiro, situada no Município de Rio Pardo de
Minas;

20. Jobertina Prates Ribeiro, área 103,4817 ha, no lugar
denominado Fazenda Santa Rita, situada no Distrito de Serra Nova,
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no Município de Rio Pardo de Minas;
21. José Alves Sobrinho, área 110,1606 ha, no lugar denominado

Fazenda Saquinho, situada no Município de Vargem Grande do Rio
Pardo;

22. José Ferreira da Silva, área 122,2823 ha, no lugar denominado
Fazenda Mato Fundo, situada no Distrito de Serra Nova, no Município
de Rio Pardo de Minas;

23. José João Carlos, área 105,2764 ha, no lugar denominado
Fazenda Barra da Areia, situada no Município de Indaiabira;

24. Jovito José da Silva, área 232,9116 ha, no lugar denominado
Fazenda Mata da Cerca, situada no Município de Rio Pardo de Minas;

25. Manoel Batista de Oliveira, área 162,8946 ha, no lugar
denominado Fazenda Palmeira do Bonfim, situada no Município de
Indaiabira;

26. Manoel da Mata, área 127,1053 ha, no lugar denominado
Fazenda Monjole, situada no Distrito de Serra Nova, no Município de
Rio Pardo de Minas;

27. Manoel Fernandes Costa, área 103,8338 ha, no lugar
denominado Fazenda Água Santa, situada no Município de Santo
Antônio do Retiro;

28. Manoel Tavares de Amorim, área 145,4593 ha, no lugar
denominado Fazenda Conceição, situada no Município de Indaiatuba;

29. Maria Aparecida do Nascimento Batista, área 249,4716 ha, no
lugar denominado Fazenda Brejinho, situada no Município de Rio
Pardo de Minas;

30. Maria Dionísia de Oliveira, área 103,2848 ha, no lugar
denominado Fazenda Raimundo, situada no Município de Rio Pardo
de Minas;

31. Maria dos Santos Pereira, área 106,8323 ha, no lugar
denominado Fazenda Grota, situada no Município de Indaiabira;

32. Miguel Teodorio dos Santos, área 135,6959 ha, no lugar
denominado Fazenda Vereda Comprida, situada no Município de
Vargem Grande do Rio Pardo;

33. Sebastião Pereira da Costa e outro, área 141,0771 ha, no lugar
denominado Fazenda Cachoeira, situada no Município de Vargem
Grande do Rio Pardo;
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34. Sebastião Pereira e outro, área 175,5587 ha, no lugar
denominado Fazenda Maracaia, situada no Município de Montezuma.

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto otiginal.
OFÍCIOS

Do Sr. Vicentinho Alves, Deputado Federal, informando que
apresentou a Proposta de Emenda Constitucional nº 56/2007, que
devolve às Assembléias Legislativas a competência para legislar
sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos
Municípios. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,
informando que a Sra. Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária
de Assistência Social, e o Sr. Flávio Couto e Silva Oliveira, da
Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente,
representarão a Secretaria de Desenvolvimento Social na audiência
pública a ser realizada pela Comissão Especial para o Estudo da
Atenção à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou
Autismo. (- À Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa
com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo.)

Do Sr. Alexandre Postal, Presidente da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - Unale-, solicitando a esta Casa que indique
uma Deputada Estadual para acompanhar os trabalhos da Secretaria
das Mulheres dessa entidade, conforme ficou acordado na XI
Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais.

Do Sr. Paulo Foletto, Coordenador da Cipe Rio Doce, comunicando
sua eleição para a referida coordenação para o período de 2007 a
2009.

Do Sr. Gustavo Botelho Júnior, Prefeito Municipal de Diamantina,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão de
Saúde encaminhado por meio do Ofício nº 519/2007/SGM.

Do Sr. Totó Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento nº
535/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
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prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 581, 1.082,
1.084, 1.125, 1.129, 1.141 e 1.154/2007, em atenção a pedido da
Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e os pareceres aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 500/2007, do
Deputado Domingos Sávio.

Da Sra. Lilian Marotta, Promotora de Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte, informando da impossibilidade de
comparecer à audiência pública sobre o projeto Corredor Cultural
Praça da Liberdade, a convite das Comissões de Cultura e de
Participação Popular, e indicando a Sra. Marta Alves Larcher e o Sr.
Marcos Paulo Miranda, Promotores de Justiça, para substituí-la. (- Às
Comissões de Cultura e de Participação Popular.)

Da Secretaria Executiva do Conselho das Cidades, do Ministério das
Cidades, convidando os membros desta Casa a participarem de
videoconferência sobre a 3ª Conferência Nacional das Cidades, a
realizar-se em 27/6/2007.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, no início desta

reunião eu não poderia deixar de relatar um fato. Como se sabe, o
jogo está proibido no Brasil. Vemos a Rede Globo falar, espernear,
mostrar isso, mas, salvo engano, em São Paulo estão funcionando 40
bingos, enquanto em Minas Gerais nenhum funciona. Sr. Presidente,
neste final de semana estive na região de Ponte Nova. Como o jogo
está proibido no Brasil e uma vez que Ministério Público Federal está
acompanhando essa questão, tive uma grande surpresa. Chamo a
atenção do Ministério Público, do Dr. André Ubaldino, que cuida do
crime organizado. Sr. Presidente, o bingo está proibido em Minas
Gerais, mas não está na cidade de Urucânia. O “1º Bingão Show de
Cardosos” acontecerá no próximo dia 19. Fui retirar isto em um bar, e
um menino que lá estava me falou: “O padre não vai deixar! Não faça
isso!” Respondi-lhe: tenho de fazer propaganda ao pessoal que gosta
de bingo. Então, no próximo dia 19 de agosto, na cidade de Urucânia,
em Cardosos, vai haver um “show” do bingão. Como se sabe, também
é proibido prêmio em dinheiro. No entanto, lá pode, já que o segundo
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prêmio é de R$300,00. Entre outros prêmios, temos uma televisão e
um automóvel Fiat seminovo, que corresponde ao sexto prêmio. Esse
evento contará com o apoio da Equipe de Segurança Particular
Dragões da Segurança e da PMMG. Sr. Presidente, a PMMG está
ajudando na realização do “Bingão de Cardosos” em Urucânia! Então,
você aqui de Minas Gerais que gosta de jogar um bingo, no próximo
dia 16 poderá adquirir uma cartela de R$20,00 para participar do jogo.
Haverá tiragem de 3.500 cartelas. No entanto, o jogo é proibido. Há 18
anos estou aqui mostrando esse tipo de coisa. Mostro os
transatlânticos e aquele que fica permanentemente rodando com o
cassino em Natal. O jogo continua livre em cada esquina e em cada
bar. E as maquininhas funcionam nos bares e nas padarias, mas a
PMMG não toma providências. Sr. Presidente, quero que tome
providências. Quero que prenda. Se não se legaliza, que acabe com o
jogo. Sr. Presidente, conforme o cartaz aqui, a PMMG dá apoio a
bingo. Isso é brincadeira. Vou, então, “no popular”: por que não pode
ficar nos anais da Casa? Virou uma baderna. Ninguém sabe de nada.
Será que o Ministério Público também irá no dia 19? Esta semana
ocuparei a tribuna para mostrar a realidade. O jogo existe. Ele está em
Contagem, terra do Deputado Ademir Lucas; ele está em Belo
Horizonte; e está em todo lugar. Jogo ilegal atende a poucos. Então,
alguém está ganhando com isso. Sr. Presidente, coitado do padre ou
do pessoal vicentino. Na hora das contas, notarão que ficaram com
pouco dinheiro, que não vale nada. Mas o pessoal que está
promovendo, vejam, haverá o locutor, a direção-geral e a GSE
Promoções. Isso é que deve ser investigado. Se fosse legalizado, os
impostos seriam recolhidos. Não poderia deixar de mostrar no dia de
hoje o que vimos na região da cidade de Ponte Nova. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, gostaria de usar a tribuna esta tarde, mas, em razão do
ciclo de debates “PMDI - Estratégia de desenvolvimento”, deixaremos
para usá-la hoje à noite ou amanhã. Mas quero informar que, na
semana passada, recebi uma notificação do Ministério Público de
Divinópolis em que três dos seus Promotores nos estão denunciando:
são 22 partidos e 49 candidatos e Deputados eleitos, sendo 22
Deputados desta Casa, denunciados por propaganda na eleição
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passada, quando fomos eleitos. Na denúncia, dizem que agredimos o
meio ambiente na cidade de Divinópolis. Os Promotores pedem o
bloqueio dos bens desses Deputados eleitos, do Senador Eliseu
Resende, agora eleito, e de vários Deputados Federais. Estipularam
também uma multa de R$100.000,00 para cada candidato que
participou da campanha em Divinópolis. Engraçado, não fiz campanha
em Divinópolis porque quem me apoiava era o ex-Prefeito Galileu
Teixeira Machado, provavelmente futuro Prefeito de Divinópolis. Ele
saiu candidato a Deputado Estadual, e eu, por bem, acertei com ele
que não iria fazer campanha em Divinópolis. Em breve farei
pronunciamento sobre a matéria. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de alguns componentes da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
Damos os parabéns pelos 30 anos de luta e boas-vindas aos
componentes da nossa querida orquestra.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero registrar

que há anos temos acompanhado também o trabalho da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais. Costumo dizer que se o governo de Minas
não se empenhar mais, a orquestra, que é um patrimônio, virará uma
banda. É uma fanfarra, uma brincadeira a falta de apoio da Secretaria
de Cultura à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Temos de analisar
essa questão com bons olhos, e falo isso há oito anos. Tivemos
oportunidade de realizar diversas reuniões e esperamos que algo
mude neste governo, pois, no governo passado - o Governador Aécio
Neves que me perdoe -, nada foi feito. Temos de pedir à Secretaria de
Cultura que faça algo imediatamente, pois bons músicos estão saindo
da orquestra para trabalhar em outros lugares, já que não conseguem
permanecer em Minas Gerais. Obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.304/2007
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Integra a Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a fazer parte do Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça a Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e
Nova Lima, com área de 1.100ha, cujos limites e confrontações
deverão ser objeto de regulamentação.

Art. 2º - O Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça reformulará, no prazo de cento e oitenta dias, o Plano
Diretor do Parque, para que nele passe a constar a Serra da Calçada,
prevendo o zoneamento da área e o desenvolvimento de programas
de manejo, de administração e educação ambiental.

Art. 3° - O Instituto Estadual de Florestas - IEF - , em conjunto com a
administração do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça deverão,
no prazo de noventa dias, providenciar estudo cartográfico para
apuração dos limites e confrontações da Serra da Calçada.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: A Serra da Calçada, localizada nos Municípios de

Brumadinho e Nova Lima, é considerada área insubstituível, em face
das suas paisagens, da diversidade de fauna e flora e dos recursos
hídricos existentes.

Com vegetação que cresce sobre os campos ferruginosos, a Serra
da Calçada possui elevada diversidade e endemismo e espécies de
flora nas cangas, campos rupestres - considerados uma das mais
raras ocorrências vegetais existentes no Brasil – e um ambiente que
ocorre exclusivamente na área do Quadrilátero Ferrífero de Minas
Gerais: a mata da candeia.

Do mesmo modo, a região da Serra da Calçada apresenta grande
riqueza e diversidade biológica, abrigando inúmeras espécies de
animais e plantas, com algumas espécies de aves, mamíferos e
plantas ameaçados de extinção, sendo por isso enquadrada pela
Fundação Biodiversitas na categoria de Importância Especial e
Extrema para Prioridade de Conservação da Biodiversidade em Minas
Gerais.
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A Serra da Calçada exerce ainda importante papel no contexto
hidrológico da região, uma vez que funciona como região de recarga
dos diversos aqüíferos ali existentes, tais como o Aqüífero Itabirítico, o
Aqüífero Carbonático e o Aqüífero Granular, garantindo água de boa
qualidade e própria para o consumo direto.

Por essas razões, este projeto busca integrar a área da Serra da
Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, objetivando não
só a preservação do meio ambiente como também a preservação da
qualidade de vida do habitantes da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

- 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 1.305/2007
Dá a denominação de João Pereira de Castro à estrada que liga o

Município de Dom Viçoso à MG-347.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada João Pereira de Castro a estrada que liga

o Município de Dom Viçoso à MG-347.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

A par dessas exigências, propomos dar o nome de João Pereira de
Castro à MG-347, que liga o Município de Dom Viçoso ao trevo do
Município de Carmo de Minas.

Não obstante ter sido um homem simples e humilde, João Pereira
de Castro era carismático, querido por todos e um desbravador. Além
de se ocupar com as atividades agropecuárias, de que dependia seu
sustento, estava sempre disposto a prestar auxílio ao próximo e era
atento às necessidades da comunidade. Foi o segundo Prefeito eleito
(1959 a 1963), trazendo progresso e desenvolvimento para Dom
Viçoso, muitas vezes usando de seus próprios recursos para atender
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à comunidade, até colocando tratores e arados à disposição do povo
de Dom Viçoso. Teve papel decisivo na implantação de escolas rurais,
na abertura de diversas estradas e na construção de várias pontes de
concreto.

Seu falecimento em 26/2/63, aos 77 anos, deixou uma grande
lacuna. Seu nome desperta até hoje em toda a população local boas
lembranças e admiração por seu exemplar modo de vida.

É justa e oportuna a homenagem pública que se pretende prestar-
lhe.

Pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem público
que foi, conclamamos aos nobres pares deste Parlamento a aprovar
esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.306/2007
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Selo de Qualidade Artesanal

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Selo de

Qualidade Artesanal para a identificação dos produtos artesanais
originários do Estado.

Parágrafo único - O Selo de Qualidade Artesanal é garantia de que o
produto é de elaboração artesanal, de qualidade adequada e
ecologicamente correta, e de que sua procedência é do Estado e, se
utilitário, de que seu uso é higiênico e sanitariamente comprovado e
adequado.

Art. 2º - O Selo de Qualidade Artesanal será conferido pela
Secretaria de Estado encarregada do incentivo à produção artesanal e
ao turismo, à vista de relatório concludente da análise do produto, feito
por organização estadual sem fins lucrativos que congregue os
artesões do Estado e, se também utilitário, do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-Inmetro.

§ 1º - O artesão, para obter o Selo de Qualidade Artesanal,
depositará, no órgão competente a que se refere o “caput” deste
artigo, um exemplar de cada um de seus produtos, acompanhado de
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descrição do material e de técnicas utilizadas.
§ 2º - A descrição do material e as técnicas utilizadas serão

registradas em livro próprio, em nome do artesão que o apresentou.
§ 3º - O relatório referido no “caput” deste artigo será elaborado à

vista dos produtos depositados e, se necessário, no local de trabalho
do artesão.

§ 4º - Os exemplares de produtos artesanais depositados são de
propriedade do órgão público, que os manterá, permanentemente, em
exposição no seu acervo.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O artesanato mineiro é uma das mais fortes expressões

culturais do Estado, sendo fonte de renda e incentivo ao turismo,
beneficiando e distribuindo renda às mais diversas camadas da
população. Porém, tal atividade não conta atualmente com nenhuma
forma de notificação de qualidade ou de controle, o que acarreta aos
nossos artesãos um certo prejuízo, visto que com esse controle
haveria uma forma mais eficaz de se evitar a pirataria e a apropriação
ilegal e criminosa das marcas e dos produtos, já que se tratam de
objetos genuínos, sendo, portanto, de suma importância sua proteção.

Este projeto de lei ao instituir o Selo de Qualidade Artesanal
pretende promover e defender os interesses de nossos artesãos,
responsáveis por uma substancial produção de bens, todos de grande
aceitação nos mais diferentes mercados e países. O artesanato do
Estado de Minas Gerais possui, comprovadamente, uma grande
aceitação comercial e desfruta de grande prestígio no Brasil e no
exterior.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.307/2007
Acrescenta artigo à Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, que

regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, o
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seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º-A - Serão afixadas placas com o número do telefone da

Narcóticos Anônimos - NA - nas rodovias sob jurisdição do Estado, na
entrada das cidades em que a entidade estiver em funcionamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Narcóticos Anônimos - NA - é uma associação

comunitária de adictos a drogas, que se originou no movimento dos
Alcoólicos Anônimos, existente também em outros países, cujo
objetivo é promover a recuperação dos usuários de drogas. No Brasil
há atualmente cerca de 700 grupos de NA, cujos membros se reúnem
semanalmente. A NA é descrita como uma “irmandade” sem fins
lucrativos, e a filiação deve ser voluntária. A associação não dispõe de
médicos, clínicas ou moradia para os associados. A divulgação de
uma organização como a NA é de extrema importância, pois facilita o
acesso de pessoas que podem se beneficiar do trabalho nela
desenvolvido.

Tendo em vista que o uso de drogas é considerado, na atualidade,
um problema mundial, cujos efeitos negativos, tais como o aumento
dos índices de acidentes de trabalho, de acidentes de trânsito, de
violência urbana e de morte prematura, ameaçam toda a sociedade e
trazem prejuízos para o poder público, solicito o apoio dos nobres
Deputados a este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.308/2007
Declara de utilidade pública a Creche Amor e Perseverança de

Governador Valadares, localizada no Município de Governador
Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Amor e

Perseverança de Governador Valadares, com sede no Município de
Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
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Sávio Souza Cruz
Justificação: Entidade constituída para prestação de assistência

social e pedagógica a crianças de até seis anos, a Creche Amor e
Perseverança vem desenvolvendo importante trabalho em
Governador Valadares, oferecendo o suporte necessário àquelas
famílias cujos pais e mães necessitam se ausentar do lar diariamente
para ganho do seu sustento. Merece, portanto, o reconhecimento do
Estado pelo trabalho que presta ao Município valadarense.

- 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 1.309/2007
Altera o art. 4º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - O automóvel de passageiros a que se refere o art. 1º

poderá ser adquirido pelas pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, ainda que menores de
dezoito anos, diretamente ou por intermédio de seu representante
legal.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se adquirente do veículo
com isenção de ICMS a pessoa portadora de deficiência ou o autista
que deverá praticar todos os atos necessários ao gozo do benefício,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal.

§ 2º - Os representantes legais respondem solidariamente quanto ao
imposto que deixar de ser pago em razão de concessão indevida da
isenção de que trata esta lei.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei visa corrigir a grave lacuna deixada

pela legislação mineira quanto à concessão da isenção de ICMS para
as pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda ou autista na aquisição de veículos conforme especifica a Lei
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nº 15.757, de 2005. É que, em Minas Gerais, só se admite que o
veículo seja adquirido pelo representante legal quando o deficiente
estiver judicialmente interditado.

Ora, a legislação federal relativa à isenção de IPI para os portadores
de deficiência mental - notadamente a Lei nº 8.989, de 24/2/95, a Lei
nº 10.182, de 12/2/2001, os arts. 2º, 3º e 5º da Lei nº 10.690, de
16/6/2003, e a Lei nº 10.754, de 31/10/2003 - não discrimina nem
exclui nenhuma espécie de representante legal. É de cristalina
compreensão que não cabe discriminar, restringindo o benefício ao
representante legal do interdito, porque é imperativo reconhecer que
quem cuida do portador de deficiência mental, menor ou maior de
idade, é seu representante legal, que, com igual ou maior razão,
merece o mesmo benefício fiscal que os portadores capazes e os
representantes dos interditos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.310/2007
Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio

de 1972, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se ao art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio de

1972, o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O local de depósito de que trata o ‘caput’ deste

artigo deverá ser dotado de cobertura que evite a exposição dos
veículos às intempéries normais da natureza.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei visa obrigar o Estado a manter em

condições adequadas de depósito os veículos removidos,
abandonados ou apreendidos na forma da lei.
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É importante lembrar que o Estado, nessa circunstância, precisa
zelar pelo patrimônio do cidadão que teve seu veículo levado ao
depósito do Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MG -, já que
tal veículo estará temporariamente sob custódia do poder público,
cabendo-lhe até mesmo a responsabilização de que trata o art. 37, §
6º, da Constituição Federal.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.311/2007
Cria o Dia Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Dia Estadual de Reflexão sobre as Mudanças

Climáticas, a ser comemorado anualmente, no dia 8 de junho, como
parte das comemorações da Semana Nacional do Meio Ambiente.

Art. 2º - Na data a que se refere esta lei serão desenvolvidas, em
todo o Estado, em especial nas escolas públicas, ações, estratégias e
políticas, elaborados projetos e organizados debates, seminários,
audiências e outros eventos relacionados às mudanças climáticas.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a incluir o Dia
Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas no calendário
oficial de eventos do Estado.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Almir Paraca
Justificação: A temperatura média da Terra gira em torno de 15º C.

Isso ocorre porque existem naturalmente gases, como o dióxido de
carbono, o metano e o vapor de água em nossa atmosfera que
formam uma camada que aprisiona parte do calor do sol. Se não
fossem esses gases, a Terra seria um ambiente gelado, com
temperatura média de -17º C. Esse fenômeno é chamado de efeito
estufa. Não fosse por ele, a vida na Terra não teria tamanha
diversidade.
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Só que desde a revolução industrial, começamos a usar
intensivamente o carbono estocado durante milhões de anos em
forma de carvão mineral, petróleo e gás natural, para gerar energia,
para as indústrias e para os veículos. As florestas, grandes depósitos
de carbono, começaram a ser destruídas e queimadas cada vez mais
rápido. Com isso, imensas quantidades de dióxido de carbono,
metano e outros gases começaram a ser despejadas na atmosfera,
tornando mais espessa a camada que retém o calor. Isso intensifica o
efeito estufa. E nosso planeta, agora, já mostra sinais de febre. Por
isso, o aquecimento do planeta é o maior desafio ambiental do século
21.

Somente no último século, a temperatura da Terra aumentou em
0,7º C. Parece pouco, mas esse aquecimento já está alterando o clima
em todo o planeta. As grandes massas de gelo começam a derreter,
aumentando o nível médio do mar, ameaçando as ilhas oceânicas e
as zonas costeiras. Furacões, tufões e ciclones ficam mais intensos e
destrutivos. Temperaturas mínimas ficam mais altas, enxurradas e
secas mais fortes e regiões com escassez de água, como o semi-
árido, viram desertos. A vida na Terra fica ameaçada.

Em razão da importância do Dia Estadual de Reflexão Sobre as
Mudanças Climáticas para o Estado de Minas Gerais, solicitamos o
apoio de nossos Pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.312/2007
Dispõe sobre a eliminação gradual do uso do fogo em plantação de

cana-de-açúcar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a eliminação gradual do uso do fogo

em plantação de cana-de-açúcar, como método para eliminar a palha
e facilitar a colheita.

Art. 2º - O uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar, como
método para eliminar a palha e facilitar a colheita, deve ser
gradualmente reduzido, até a sua completa eliminação, nos prazos
indicados nos Anexos 1 e 2, contados a partir da publicação desta lei.
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§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se à área de cada imóvel rural,
independentemente de estar vinculado a uma unidade agroindustrial.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica a área plantada com até
150ha (cento e cinqüenta hectares), que pertença e seja colhida pelo
fornecedor da cana-de-açúcar, sem o auxílio de unidade
agroindustrial, empresa a ela coligada ou terceiro.

Art. 3º - Fica proibida a queima da palha da cana-de-açúcar, após a
publicação desta lei, a menos de:

I - um quilômetro do perímetro urbano e de reserva ou área
indígena;

II - 100 (cem) metros da área de domínio de subestação de energia
elétrica;

III - 50 (cinqüenta) metros de unidade de conservação, contados a
partir de aceiro com 6 (seis) metros de largura;

IV - 25 (vinte e cinco) metros da área de domínio de estação de
telecomunicações, contados a partir de aceiro com 3 (três) metros de
largura;

V - 15 (quinze) metros da faixa de segurança de linha de
transmissão e distribuição de energia elétrica, contados a partir de
aceiro com 3 (três) metros de largura;

VI - 15 (quinze) metros da faixa de domínio de ferrovia, rodovia ou
estrada vicinal, contados a partir de aceiro com 3 (três) metros de
largura;

IX - 6 (seis) metros, que devem ser mantidos como aceiro, da divisa
de imóvel confrontante pertencente a terceiro;

X - 2 (dois) quilômetros da área patrimonial de aeródromo público e
a partir da circunferência com raio igual a 11 (onze) quilômetros
tomando como ponto de referência o centro geométrico da pista de
pouso e decolagem.

Parágrafo único - A largura dos aceiros pode ser ampliada pela
autoridade ambiental quando recomendado pelas condições
climáticas, topográficas ou outras condições ambientais.

Art. 4º - O responsável pela queima da palha da cana-de-açúcar
deve:

I - realizar o aceiramento da área a ser queimada, observado o
disposto no art. 3º desta lei;
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II - realizar a queima em dia e horário e sob condições
meteorológicas que assegurem o máximo de controle ao processo e
facilitem a dispersão dos poluentes na atmosfera, de acordo com
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

III - dar ciência formal aos confrontantes da intenção de realizar a
queima, informando que a data, hora de início e local será confirmada
com antecedência mínima de quarenta e oito horas;

IV - dar ciência formal, com antecedência mínima de quarenta e oito
horas, da data, hora de início e local da queima aos confrontantes, à
autoridade ambiental competente, ao Corpo de Bombeiros e, quando
for o caso, à autoridade responsável por aeródromo ou rodovia;

V - sinalizar, quando for o caso, rodovia e estrada vicinal, de acordo
com as determinações da autoridade responsável por elas;

VI - manter equipe de vigilância treinada e equipada para controlar a
propagação do fogo;

VII - acompanhar a queima até a completa extinção do fogo.
Parágrafo único - Quando o requerimento para a queima é feito por

grupo ou agroindústria, o responsável pelas providências de que trata
este artigo é o seu subscritor.

Art. 5º - É vedado o emprego do fogo, em uma única operação de
queima, em área contígua superior a 500ha (quinhentos hectares).

Art. 6º - A queima da palha da cana-de-açúcar depende de
autorização ambiental.

Parágrafo único - A autorização ambiental para a queima da palha
da cana-de-açúcar tem validade de um ano, correspondendo a uma
safra.

Art. 7º - O requerimento de autorização, para cada imóvel, deve ser
instruído com:

I - prova da propriedade ou posse do imóvel, ou contrato que
autorize o requerente a explorá-lo;

II - cópia de licença para supressão de vegetação, quando
legalmente exigível;

III - planta do imóvel, referida a coordenadas geográficas,
delimitando:

a) o perímetro;
b) as áreas de preservação permanente;
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c) a área da reserva legal;
d) as unidades de conservação, se inseridas na zona de

amortecimento;
e) a área cultivada com cana-de-açúcar;
f) a área cultivada onde não mais se efetua a queima, nos termos

desta lei;
g) os talhões objeto do requerimento;
IV - carta do IBGE, na escala de 1:50.000, pelo menos, indicando,

com precisão de coordenadas, a localização do imóvel;
V - imagem de satélite do local do imóvel, situando-o no seu

contexto, devendo a imagem retratar o entorno do imóvel numa
extensão de, no mínimo 5.000m (cinco mil metros);

VI - comunicação de queima controlada.
§ 1º - Sendo contíguos os imóveis, o requerimento de autorização

pode ser instruído com uma única planta, observadas a exigências
fixadas, sendo que cada imóvel deverá ser referido à respectiva
matrícula ou ao documento imobiliário a que corresponder.

§ 2º - O requerimento para a queima pode ser apresentado
individualmente pelo titular do imóvel, por grupo de titulares ou por
agroindústria que mantenha com um único ou diversos titulares
contrato de arrendamento, parceria ou outro instrumento hábil a
garantir o fornecimento de cana-de-açúcar para sua atividade.

§ 3º - Caso o requerimento seja feito por grupo de titulares ou
agroindústria, cabe ao seu responsável efetuar a comunicação de
queima.

§ 4º - O requerimento será instruído com procuração específica,
quando efetuado por terceiro, pessoa física ou jurídica.

§ 5º - Considera-se comunicação de queima a declaração do
respectivo responsável, sob as penas da lei, de atendimento das
exigências fixadas nos arts. 3º e 4º desta lei.

Art. 8º - A autoridade ambiental determinará a suspensão da queima
quando:

I - forem constatados risco de vida, danos ambientais ou condições
meteorológicas desfavoráveis;

II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, de
acordo com o estabelecido na legislação vigente;
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III - os níveis de fumaça comprometerem ou colocarem em risco as
operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.

Art. 9º - A autoridade ambiental proibirá a queima em caso de:
I - interesse e segurança públicos;
II - descumprimento das normas ambientais.
Art. 10 - Não será renovada a autorização para a queima:
I - quando não forem cumpridos os prazos e as etapas fixados no

art. 2º e demais regras previstas nesta lei.
II - quando a queima anterior tiver se alastrado descontroladamente

por culpa ou dolo do responsável.
Art. 11 - A autorização será expedida no prazo de quinze dias, a

contar da data em que for protocolado o requerimento, salvo se
houver exigência a ser cumprida pelo interessado, momento a partir
do qual passará a fluir o prazo que sobejar.

Parágrafo único - A autorização ambiental, no caso de imóvel
limítrofe a unidade de conservação, somente será emitida após
vistoria técnica que ateste a conformidade das informações
constantes do requerimento com o disposto nesta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Almir Paraca
* - A tabela referente ao Anexo 1 - Cronograma de eliminação do

uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar localizada em área
mecanizável foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28.6.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo 2 - Cronograma de eliminação do
uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar localizada em área não
mecanizável foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28.6.2007.

Justificação: A cultura da cana-de-açúcar é uma das mais
importantes do País, tanto pela área que ocupa como do ponto de
vista econômico, social e ambiental.

Uma das práticas de manejo mais generalizada na cultura da cana é
a queima da palha para facilitar a colheita. Esta operação prejudica
seriamente o meio natural de crescimento da cultura, afetando as
condições normais do sistema solo-água-planta-atmosfera.

Entre os prejuízos causados ao agroecossistema da cana-de-
açúcar, podemos citar:
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a) Redução da produtividade dos colmos. Estudos têm indicado que
a produção das plantações de cana-de-açúcar sem queima chega a
superar em 25% a produção das plantações com queima.

b) Perda de nutrientes com a queima da palha. Vários estudos
demonstram que, no Brasil, a média de produção de palha em
canavial varia de 10 a 20 toneladas por hectare de matéria seca. A
queima elimina praticamente todo esse material, com o qual são
devolvidos à atmosfera, além de nitrogênio e enxofre, de 13 mil a 24
mil quilos por hectare por ano de CO2. Em relação ao nitrogênio, com
a queima da palha são perdidos de 33 a 60kg do elemento por hectare
por ano, dependendo da produtividade do canavial. Essas perdas de
nitrogênio no Brasil equivalem a 373 mil toneladas de uréia por ano
(100 milhões de dólares), o que corresponde a 70% do total de
nitrogênio que se aplica anualmente na área canavieira nacional. Em
relação ao enxofre, com a queima da palha são perdidos anualmente
de 15 a 25kg por hectare desse nutriente, o que está levando ao
empobrecimento do solo em relação a esse elemento e à
dependência do uso de adubos com enxofre na cultura. A manutenção
da palha também aumenta os teores de magnésio e potássio e reduz
os teores de alumínio, que é um elemento tóxico.

c) Perda dos benefícios decorrentes da manutenção da cobertura do
solo pela palha. A palha que cobre o solo após a colheita da cana crua
vai se degradando ao longo do ciclo das plantas. A presença da palha
impede o crescimento de ervas daninhas, o que permite a redução
significativa do uso de herbicida que, na cultura com queima, é prática
obrigatória, favorece a infiltração da água no solo, diminuindo o
escoamento superficial e a erosão, especialmente das áreas de maior
inclinação, e protege o solo da excessiva evaporação de água e da
radiação solar.

d) Destruição dos organismos que fazem o controle biológico de
pragas e doenças.

e) Degradação de características físco-químicas do solo.
Além desse problemas, a queima da palha da cana-de-açúcar libera

gases que contribuem para o efeito estufa e fuligem, o que causa
incômodo e prejuízo à saúde da população local. Convém lembrar
ainda que a palhada pode ser usada para a geração de energia nas
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usinas.
Este projeto tem por finalidade a redução gradual do uso do fogo

para a queima até a sua completa eliminação, e, em vista das razões
expostas, solicitamos o apoio de nossos pares para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.313/2007
Dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino fundamental e

médio de conteúdo relativo à educação moral e cívica, aos valores
éticos e à cidadania.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do

sistema estadual de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e
atividades relativos à educação moral e cívica, aos valores éticos e à
cidadania.

Art. 2º - O componente curricular a que se refere o art. 1º deve
observar as seguintes diretrizes:

I - formação do cidadão com conhecimento dos símbolos da pátria,
hinos, direitos e deveres;

II - noções de política e a importância do voto;
III - estudo dos direitos e deveres do cidadão no mundo atual;
IV - difusão de valores de convívio social e de respeito ao bem

comum e à ordem democrática;
V - defesa do pluralismo e rejeição de qualquer forma de preconceito

ou discriminação;
VI - estímulo à ação comunitária.
Parágrafo único - No desenvolvimento das diretrizes dispostas neste

artigo deve ser dado destaque a fatos da atualidade, de ordem local,
regional, nacional e internacional.

Art. 3º - O Poder Executivo, por intermédio do respectivo órgão de
ensino, decidirá sobre a carga horária a ser dedicada ao componente
curricular de que trata esta lei, que poderá também ser cumprida
mediante a realização de visitas, conferências, palestras ou outras
programações que contribuam para a formação ética e cívica dos
alunos.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Almir Paraca
Justificação: A proposta que apresentamos tem por finalidade

romper com a visão cada vez mais predominante de que a escola de
nível básico e médio deve tão-somente transmitir informações e
saberes que tenham utilidade para a vida profissional ou para a
continuidade dos estudos em nível superior.

É preciso rejeitar essa concepção puramente instrumental da escola,
tornando mais conseqüente o fato de que ela é também responsável
pela formação ética e cívica dos estudantes. Essa responsabilidade
ganha ainda maior relevância diante do tempo cada vez mais exíguo
de que muitos pais dispõem para conviver com seus filhos, educando-
os adequadamente, e também diante do papel por vezes deletério que
os meios de comunicação de massa, particularmente a televisão,
assumem na formação da personalidade das crianças e do
adolescente. Nesse contexto, a criação de um componente curricular
para a abordagem de questões éticas e cívicas se reveste de
inequívoca importância.

A proposta ora apresentada é flexível. Nada tem a ver com o
autoritarismo, de que temos um exemplo recente na finada disciplina
Educação Moral e Cívica, durante o regime militar, em boa hora
banida das escolas, mediante iniciativa do governo do Presidente
Itamar Franco, aprovada pelo Legislativo. Nem o mesmo nome possui
o componente curricular que propomos. Apenas foram estipuladas as
suas diretrizes, que permitem o tratamento de uma diversidade de
temas e abordagens, como o respeito às regras de trânsito, a
relevância de um convívio respeitoso com os deficientes físicos e os
idosos, a discussão sobre os princípios éticos envolvidos na doação
de órgãos humanos, o estudo das formas de discriminação étnica, ou
debates sobre desigualdades sociais, entre tantos outros.

Em vista das razões expostas, solicitamos o apoio de nossos pares
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.314/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Reintegração Social Beija-

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

Reintegração Social Beija-Flor, com sede no Município de Oliveira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O Centro de Reintegração Social Beija-Flor foi fundado

em 20/2/2001, associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade
atender e priorizar a assistência social, atender os alcoólatras e
dependentes de substâncias psicoativas, buscando sua recuperação e
reintegração familiar e promovendo a integração social dos internos,
bem sua inclusão como no mercado de trabalho.

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

REQUERIMENTOS
Nº 768/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de
Lavras - Ufla - pela realização da 10ª Expocafé.

Nº 769/2007, do Deputado Gil Pereira, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário de Desenvolvimento Econômico providências
junto à Cemig com vistas à implantação de medidor para aferição do
consumo de energia elétrica na atividade de irrigação noturna em
propriedades rurais, a preço de custo, a ser cobrado parceladamente
na conta de energia. (- Distribuídos à Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 770/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com D. Geraldo Lyrio Rocha,
Presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -,
por sua posse como Arcebispo da Arquidiocese de Mariana. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 771/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fundação Percival Farquar -
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FPF -, mantenedora da Universidade do Vale do Rio Doce - Univale -,
na pessoa de seu Presidente, Sr. Almyr Vargas de Paula, pela
passagem de seus 40 anos de fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 772/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Grupo Galpão por seus 25
anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 773/2007, da Comissão de Educação, em que pede sejam
solicitadas à Secretaria de Educação informações sobre a composição
do quadro de professores das escolas, indicando-se a proporção de
efetivos e designados. (- À Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Agostinho Patrús Filho.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar
esta parte da reunião à realização do ciclo de debates "Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI - Estratégia de
Desenvolvimento".

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/6/2007
Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e André Quintão

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Cláudio Chaves Beato Filho - Palavras do Sr. Marcelo Teixeira -
Palavras do Sr. João Antônio Filocre Saraiva - Palavras do Sr. Iran
Almeida Pordeus - Palavras da Sra. Emília Paiva - Esclarecimentos
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Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Convidamos a

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa; Cláudio
Chaves Beato Filho, Coordenador-Geral do Centro de Estudos de



1646

Criminalidade e Segurança Pública - Crisp - da UFMG e membro do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Minas Gerais;
Marcelo Teixeira, Secretário Adjunto de Estado de Saúde; João
Antônio Filocre Saraira, Secretário Adjunto de Estado de Educação; e
Iran Almeida Pordeus, Coordenador Executivo Adjunto do Programa
Estado para Resultados; e a Exma. Sra. Emília Paiva, Gerente do
Projeto Poupança Jovem.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do

ciclo de debates “Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI
- estratégia de desenvolvimento”, com apresentação nesta tarde do
painel “Apresentação do PMDI segundo cortes temáticos
selecionados: defesa social; vida saudável; educação de qualidade;
desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce; redução da pobreza e inclusão produtiva”.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente ( Deputado André Quintão) - Boa tarde a todos e

aos convidados, que daqui a pouco começarão as suas exposições.
Gostaria de cumprimentar os Deputados e as Deputadas, os cidadãos
e as entidades que, desde o início da manhã, acompanham este ciclo
de debates sobre o PMDI.

Registramos, mais uma vez, como fizemos na parte da manhã, a
importância deste debate. Estamos aqui discutindo o planejamento
das prioridades de políticas públicas para Minas Gerais até 2023,
principalmente concentradas em resultados, dirigidas às cidadãs e aos
cidadãos mineiros. Além disso, com um debate preparatório não
somente para a Assembléia, mas também para a sociedade mineira,
que, no segundo semestre, discutirá especificamente o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, um conjunto de projetos
estruturadores que nortearão as políticas do Estado até 2011; aliás, já
com um debate de impacto orçamentário, de discussão mais concreta.

Então, este debate é fundamental não somente para a troca de
opiniões e impressões, mas pode ter uma incidência legislativa
importante. O prazo de apresentação de emendas ao PMDI se
encerra em 9 de julho. Como é de praxe, assim como os Deputados e
as Deputadas, as próprias entidades legalmente constituídas podem



1647

apresentar emendas à Comissão de Participação Popular, que as
transformará em emendas de iniciativa popular.

Além da apresentação que será feita aqui, hoje, de algumas áreas
de resultado, de algumas políticas de Estado, das dúvidas, dos
esclarecimentos e das opiniões na parte do debate, teremos a
possibilidade de, até o dia 9, também elaborar emendas de iniciativa
popular - aliás, com o apoio e o assessoramento da Assembléia
Legislativa.

Gostaria de agradecer muito a todos a presença e ao governo do
Estado, que, numa parceria com esta Casa, realiza este ciclo de
debates, pondo à disposição não somente as informações, mas
também a presença aqui de vários representantes e gestores do
governo. Além disso, agradeço à equipe técnica da Assembléia
Legislativa, que abraçou não somente este evento, mas também,
como é praxe, todos os eventos institucionais e de participação
popular nesta Casa.

Na parte da tarde, lembramos também a importante presença da
Comissão de Fiscalização Financeira, presidida pelo Deputado Zé
Maia.

Nesta parte da tarde, teremos as exposições e, depois do conjunto
das apresentações, a abertura dos debates para os Deputados e
pessoas presentes.

Iniciaremos com o Sr. Cláudio Chaves Beato Filho, Coordenador-
Geral do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública -
Crisp - da UFMG e membro do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social de Minas Gerais, que falará sobre o tema “Defesa
social” e disporá de 20 minutos para sua exposição.

Palavras do Sr. Cláudio Chaves Beato Filho
Boa tarde. Cumprimento o Deputado André Quintão, em cuja pessoa

saúdo as demais autoridades presentes.
É um prazer estar aqui. Falarei sobre o sistema de defesa social e o

que tem sido pensado para os próximos anos em termos de resultado
por meio do plano.

Um dos primeiros aspectos a ser observado, para iniciarmos a
discussão, é a constatação de que há um problema muito sério de
violência no Estado de Minas Gerais, especialmente nas cidades de
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médio e grande portes, que vem-se agravando nos últimos anos, mais
particularmente a partir dos meados dos anos 90. O reflexo maior é a
sensação de insegurança, que é muito alta, especialmente nas áreas
metropolitanas, além de ser um dos maiores fatores de risco, talvez o
grande responsável, ao lado dos acidentes de trânsito, pelas mortes
violentas dos jovens do Estado.

O primeiro aspecto interessante a observar é a relativa concentração
do problema da violência e da criminalidade no Estado de Minas
Gerais.

Conforme se vê nesse quadro, a região metropolitana concentra
60% dos crimes violentos que ocorreram no Estado entre 2002 e
2006, seguida pelo Triângulo Mineiro, que também mantém uma
participação expressiva, pela região Norte, pelo Vale do Rio Doce e
pela Zona da Mata. Podemos dizer que apenas três regiões
respondem por quase 80% do que acontece no Estado de Minas
Gerais.

Em relação a homicídios, a região metropolitana segue em primeiro
lugar, comparecendo com quase 60% de tudo o que acontece. Logo a
seguir, temos o Vale do Rio Doce e o Triângulo Mineiro. Essa
distribuição também é acompanhada pelas tentativas de homicídio.
Então, essas três regiões são responsáveis por quase 80% de
homicídios e tentativas de homicídio no Estado de Minas.

Um dado que vale a pena destacar é o concernente aos assaltos e
roubos à mão armada. Novamente, temos em primeiro lugar a região
metropolitana, seguida pelo Triângulo Mineiro, que comparece com
uma participação bastante expressiva, seguidos pela região Norte e
pelo Vale do Rio Doce.

Este é o gráfico que mostra justamente a evolução dos crimes
violentos, especialmente a partir de meados dos anos 80.

Conforme podemos ver, há um período de relativa estabilidade
desde 1980. A partir de 1995 começamos a assistir a um crescimento
quase exponencial da criminalidade violenta. Essa tendência tem sido
alterada, em parte, nos últimos três anos, mas ainda estamos em
patamares bastante elevados. Vale lembrar que a Região
Metropolitana de Belo Horizonte é a que talvez mais tenha crescido,
comparativamente com Capitais brasileiras. Isso é acompanhado
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também pelas taxas de homicídio, conforme vemos na tela, que são
extremamente elevadas. Chegamos a ter, aliás, algo da ordem de 20
homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Houve uma
diminuição, mas segue ainda em patamares bastante elevados. Há
apenas uma tendência de estabilização.

Os crimes contra o patrimônio talvez sejam os grandes responsáveis
pelo que está ocorrendo no Estado de Minas Gerais. Podemos
verificar que, nesse período de 1995 a 2003, houve um crescimento
exponencial, em que chegamos à taxa de 500 crimes violentos para
cada grupo de 100 mil habitantes. Esse número tem baixado para
387, mas é um nível ainda bastante elevado, se pensarmos que em
meados dos anos 90 tínhamos algo como 90 crimes violentos por
cada grupo de 100 mil habitantes.

Comparativamente, podemos observar que, em relação às décadas
de 1985 a 1995 e de 1995 a 2005, os crimes violentos cresceram
quase quatro vezes, os crimes violentos contra o patrimônio, três
vezes; roubo a mão armada está seguindo a tendência do
crescimento exponencial dos crimes violentos, ou seja, um processo
que vem ao longo de uma década com números bastante dramáticos
do incremento dos crimes violentos no Estado.

Aqui vamos ver um pouco a movimentação do que ocorre em
relação aos crimes contra o patrimônio. No ano de 1987 começa a
ocorrer uma concentração, especialmente no Triângulo Mineiro, na
região metropolitana e em algumas áreas do Vale do Rio Doce.
Também na região Norte temos Montes Claros, além da região do
entorno de Brasília, onde podemos ver como o Estado vai-se tornando
cada vez mais saturado em relação aos crimes violentos. Essa
tendência também é acompanhada pelos crimes contra a pessoa,
embora a distribuição seja diferente. Vemos que aí ela está na parte
de cima do Estado, especialmente a região do Vale do Rio Doce,
novamente em direção a Brasília e à região metropolitana, que
sempre lidera todo o processo de adensamento da criminalidade
violenta no Estado de Minas Gerais.

Podemos perceber que as regiões onde o crescimento foi mais
acentuado são justamente a região metropolitana, o Triângulo, o Alto
Paranaíba, seguido pelos Vales do Rio Doce e do Mucuri. Essas são
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as áreas onde temos assistido aos maiores incrementos, observando
a última década em relação à década anterior.

O mesmo ocorre nos crimes contra o patrimônio, especialmente na
região do Triângulo e na região central, com elevações bastante
substanciais. Nos crimes contra a pessoa, temos a comparação
também bastante elevada na região metropolitana.

No período de 1996 a 2005, observamos, especialmente nos crimes
contra as pessoas, essa concentração que não se dá no Sul de Minas
ou nas áreas mais prósperas. Em geral, o que observamos, em
termos de distribuição, é que crimes contra o patrimônio tendem a
concentrar-se mais nas áreas prósperas do Estado, como o Triângulo
Mineiro, a região metropolitana, o Sul de Minas, ao passo que os
crimes contra a pessoa tendem a concentrar-se mais nas áreas
menos desenvolvidas do Estado. Isso pode ser visto claramente em
relação às taxas de homicídio.

Quais os desafios a serem enfrentados? Em primeiro lugar,
consolidar a reversão dos índices de criminalidade do Estado. Esse é
talvez o grande desafio, um processo que já vem de longa data, inicia-
se no ano de 1995; a partir dos últimos dois a três anos, começamos a
observar a reversão dessa tendência. O grande desafio é manter essa
tendência declinante e consolidá-la ao longo dos próximos anos para
alcançar os mesmos patamares que tínhamos no início dos anos 90.
Isso é talvez o que temos de melhor dos últimos anos. Para isso, a
idéia é justamente tentar fazer voltar a taxa de homicídios, que em
2005 estava em torno de 20 homicídios para cada grupo de 100 mil
habitantes no Estado de Minas Gerais, e retornar para 14 homicídios,
em 2011. Em 2023, se prosseguirmos com a mesma tendência,
chegaremos a até 5 homicídios no Estado para cada grupo de 100 mil
habitantes.

Entre os jovens, que são a grande população de risco, vulnerável, a
idéia é reduzir esses índices, que hoje são de 47 homicídios para
cada grupo de 100 mil habitantes; reduzir para 25, em 2011, e 7, em
2023. São metas bastante ousadas, mas absolutamente factíveis,
desde que haja bastante perseverança na perseguição delas.

Sobre a taxa de crimes violentos contra o patrimônio, também
espera-se alcançar em 2023 o que já tínhamos do início a meados
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dos anos 80. Para isso, o que se procura é integrar e melhorar a
qualidade da ação policial. Hoje há um processo em curso de
integração entre as polícias bastante importante, uma metodologia
inovadora, reconhecida como referência em todo o País e até mesmo
internacionalmente, e que tem de ser consolidada.

E essa metodologia de integração entre as polícias tem que ser
consolidada, tem que prosseguir, por meio, por exemplo, da criação
de ações de inteligência policial integrada, também procurando
desenvolver mecanismos de gestão integrada entre as polícias que
possibilitem uma gestão por resultados entre as organizações
policiais. Para isso, a idéia é justamente incentivar a participação
crescente de Municípios, ou seja, gestores locais que trabalharão para
manter alguns programas do governo, como o Fica Vivo, projeto de
controle específico de homicídios que pode vir a ser transferido para
uma gestão mais local, com a participação de entidades civis. Com
isso, espera-se reduzir - embora o programa não seja diretamente
relacionado às taxas de vitimação - o medo da população. Hoje 60%
da população de Belo Horizonte tem medo de ser vitimada, e, com o
projeto, essa sensação de insegurança deverá declinar, até 2011,
para 30% e, até 2013, para 0%.

Além disso, queremos modernizar o sistema prisional. Já está
havendo uma série de atividades importantes no setor, com a
transferência crescente de presos para unidades prisionais, saindo
das delegacias. O Estado de Minas Gerais era, provavelmente, uma
das situações mais críticas do País e hoje tem revertido esse quadro.
Esse processo tem que continuar até acabarmos totalmente com a
carceragem dentro das Polícias Civis. Também é preciso realizar a
gestão integrada das informações policiais. Talvez um dos desafios
mais importantes hoje seja acabar com a propriedade institucional das
informações para que se estruture um sistema da defesa social, e não
mais das polícias. É importante ainda expandir o sistema prisional e
trabalhar na ressocialização dos detentos - uma atividade
extremamente difícil -, dando um enfoque bastante acentuado em
relação à prevenção social da criminalidade junto ao jovem - diversos
projetos já estão sendo feitos, até pelo governo do Estado, como, por
exemplo, o Poupança Jovem e outros mais locais e específicos, para
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lidar com essa questão dos jovens envolvidos em situação de risco.
Com isso, quero chamar atenção para um problema que temos e

que é bastante concentrado em bolsões. Sempre digo que o problema
da violência obedece a uma distribuição de Pareto, ou seja, uma
distribuição em que poucos lugares concentram grande número de
atividades criminosas. Se pensarmos em termos de homicídios, no
caso de Belo Horizonte, temos alguns focos que concentram 20%,
30% ou 40% dos homicídios, da mesma forma como ocorre no
interior. Quem conhece Governador Valadares, a região de Turmalina
e de Carapina, ou a região de Ipatinga, sabe que existem lugares que
são foco, o que ocorre também em cidades viárias como Uberaba e
Uberlândia.

Tudo isso pode ser revertido mediante todos esses processos
ressaltados aqui: gestão integrada, compartilhamento de informações
e orientação do sistema de defesa social para resultados e para o
compartilhamento de estratégias planejadas em comum. Além disso,
há projetos como o Fica Vivo, que hoje é um programa transversal
entre as diversas áreas do governo, podendo vir a alinhar-se com
elas, e que pode apresentar resultados especialmente em focos da
criminalidade como o de jovens envolvidos em gangues, talvez um
dos problemas mais sérios dos grandes centros urbanos. Temos um
fenômeno de crescimento acentuado dessa questão das gangues,
que passam a ser uma referência cada vez maior para os jovens
nesses centros. Um grande número deles acaba envolvendo-se em
conflitos e tornando-se vítima.

Temos uma situação um pouco mais confortável: não assistimos
ainda à deterioração que observamos em grandes centros urbanos
como São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, isso requererá muita
persistência para não chegarmos a esses mesmos índices, pois, se
atingidos, será extremamente difícil reverter situações como as que
observamos, às vezes, pela mídia. Daí a necessidade de prestar
atenção a esses bolsões e aos grupos que atuam nesses locais,
procurando gerir todos os indicadores, de forma que isso se traduza
em uma sensação de segurança e menor medo da população mineira.
Obrigado.

- No decorrer da apresentação, procede-se à exibição de “slides”.
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Palavras do Sr. Marcelo Teixeira
Boa tarde a todos. Inicialmente, saúdo os Deputados André Quintão,

coordenador dos trabalhos desta tarde e Presidente da Comissão de
Participação Popular, e Dalmo Ribeiro Silva; os demais Deputadas e
Deputados presentes; os nobres colegas de governo, Cláudio Beato
Filho; João Antônio Filocre, Secretário Adjunto de Estado de
Educação; Emília Paiva, Gerente do Projeto Poupança Jovem; e o
amigo Iran Almeida Pordeus, Coordenador Executivo Adjunto do
programa Estado para Resultados.

Inicio a minha fala exatamente como a Secretária Renata Vilhena e
o Sr. Tadeu Barreto falaram, hoje pela manhã. As áreas de resultados
estão organizadas não necessariamente seguindo a divisão
organizacional do Estado, portanto as secretarias. A área de resultado
do Vida Saudável é um exemplo claro disso. Ela reúne questões de
resultados da Secretaria de Estado de Saúde, mas envolvendo a
Copasa, a Sedru e a Secretaria de Esportes e Juventude. Na
realidade, embora essa área tenha um peso maior da área da
Secretaria de Saúde, envolve também resultados de outras áreas, de
outras secretarias dentro do governo.

Há três premissas que levam à estruturação dessa área. A primeira
ocorre a partir da evolução do direito à conformação do acesso ao
serviço público de saúde como um direito do cidadão. Do ponto de
vista histórico, estamos falando de uma construção recente, de um
ponto de vista até mundial, um direito que se consolida no século XX.
No caso do Brasil, consolida-se a partir da Constituição de 1988, em
que, de fato, o direito ao acesso ao serviço público de saúde se
conforma como um atributo intrínseco da cidadania brasileira. Então,
trabalhar com a perspectiva da área de resultados do Vida Saudável e
da promoção do acesso ao serviço público de saúde significa alargar
o conceito de cidadania de acordo com o que foi previsto, com o que
foi conquistado pela população brasileira na Constituição de 1988.
Como conseqüência direta da visão da saúde como atributo da
cidadania, ela é vista também como uma função essencial, uma
função fundamental do Estado moderno. Não só do ponto de vista da
equalização das oportunidades para que todos possam desenvolver
as suas potencialidades, mas também como fator claro, valor claro e
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ordenador da sociedade. Conceber saúde como serviço público, como
direito de cidadão e dever do Estado implica reconhecer, como
princípio ordenador da sociedade, o princípio da solidariedade. Ainda
hoje, no mundo, há diversos países que não tratam a saúde dessa
forma - ainda ficando nas próprias Américas. Nos Estados Unidos,
não há perspectivas da saúde como direito universal vinculado à
cidadania. Trata-se de atributo claro, associado ao valor da
solidariedade. Em qualquer que seja a situação, a sociedade se
solidariza e se provê, independentemente das escolhas. Aliás,
comentávamos, no intervalo do almoço, que, se o cidadão tomou a
decisão de ser fumante, na sociedade americana, isso é considerado
um problema dele. Eventualmente, se vier a ser acometido por um
câncer decorrente, é uma decisão dele, ele que pague por essa
decisão. No Brasil, a sociedade assumiu um valor e disse: não, todos
nós, por via de tributos, solidarizamo-nos com essa situação. São
valores ordenadores que levam à organização da sociedade e do
Estado.

A terceira visão é a de que necessariamente, para prover esse
direito e cumprir essa função fundamental do Estado, é preciso
caminhar para organizar um complexo produtivo capaz de, a partir da
atenção primária, secundária e terciária, atender à demanda da
população por cuidados e serviços de saúde. Essa perspectiva se dá
na busca pelo Estado de assegurar qualidade progressiva aos
serviços ofertados e também na perseguição de uma racionalidade
crescente na rede - União, Estados e Municípios -, diminuindo a
superposição e a ineficiência, com clara meta de entregar mais para a
sociedade em cada real investido.

Além disso, é preciso organizar a área como oportunidade de
emprego e renda. A saúde é uma área geradora de emprego e renda
diferenciados, o que é cada vez mais claro em países desenvolvidos.
Falamos de postos de trabalho qualificados, com formação
profissional específica, além de ser uma área de geração de
dinamismo econômico, como a eletroeletrônica, a informática, a
biotecnologia e as áreas de ponta. A saúde é uma área de geração de
cuidados e de oportunidades, de geração de emprego,
conseqüentemente, de geração de renda.
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Alguns desafios foram apontados pelo PMDI. O primeiro é do ponto
de vista epidemiológico. O Brasil ainda reúne uma situação chamada
dupla carga da doença. De um lado, a coexistência de doenças
transmissíveis. No quadro há doenças infecciosas e parasitárias,
correspondendo a quase 15% dos anos de vida perdidos pela
população brasileira. Ao mesmo tempo, temos as chamadas causas
externas, como violência e traumas decorrentes do trânsito. Nos
países desenvolvidos, o número de incidência de doenças
transmissíveis é infinitamente inferior ao daqui, além do aumento de
doenças degenerativas. O aumento da longevidade e,
conseqüentemente, do envelhecimento da população brasileira traz
maior incidência de doenças cardiovasculares, parkinsonismo, enfim,
problemas decorrentes do envelhecimento ou de hábitos não
saudáveis.

Enfrentar essa dupla carga de doenças é o desafio epidemiológico.
De um lado, a dengue ainda batendo na porta; do outro, a epidemia,
hipertensão e cardiopatia. Do ponto de vista institucional, o desafio é a
estruturação de uma rede de cuidados que seja compartilhada com os
Municípios, co-gerida, organizada a partir da atenção primária. É
preciso trabalhar mais com promoção e prevenção e menos com o
aspecto curativo, com a reabilitação. Promover saúde, levar hábitos
saudáveis, para falarmos de uma área de resultados de saúde, e não
de doença.

Isso não se faz sem melhor estruturação da atenção primária no
Município, com as unidades de saúde da família e unidades básicas
de saúde.

Aquele gráfico mostra como, ao longo da vida, em poucas situações
uma pessoa recorrerá à assistência hospitalar. A maioria das
intercorrências de saúde pode ser bem resolvida em uma boa atenção
primária, e na atenção secundária quando há necessidade de um
diagnóstico especializado. Em poucos casos, cerca de 10% ou
menos, há a necessidade de mobilização do equipamento hospitalar.
Isso implica a deterioração da situação de saúde do cidadão e
maiores custos para a sociedade. O grande desafio é organizar uma
rede compartilhada com os Municípios e a União, estruturada a partir
da atenção primária.
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Os objetivos a que o Estado se propõe dentro desse cenário é de
universalização do acesso à atenção primária, de maneira a poder
caminhar na promoção da saúde, em que o cidadão é atendido a
tempo e a hora, evitando que intercorrências levem ao agravamento
de saúde e resultem em procedimentos de maior complexidade.

Em 2002, quando começamos, a cobertura de saúde da família no
Estado era de 42%. Chegamos a 54,6% em 2006; a meta para 2011 é
70% e, para 2023, 75%. Cerca de 25% da população de Minas tem
cobertura de saúde suplementar. A perspectiva de trabalharmos com
75% é a de assegurar à população dependente do SUS oferta de
serviços de atenção primária de qualidade.

O segundo núcleo de objetivos é a redução da mortalidade materno-
infantil. Evoluímos, pois em 2002 a mortalidade infantil era de 17,97
óbitos por mil nascidos vivos, e chegamos a 2005 com 16 óbitos por
mil nascidos vivos; agora esperamos chegar a 2011 entre 12,5 e 13,2,
e abaixo de 10 em 2023.

Ampliar a longevidade da população com doenças do aparelho
circulatório e diabetes. Ou seja, ter cuidados preventivos que
promovam hábitos saudáveis e melhoria progressiva da qualidade de
vida, acrescentando anos de vida à expectativa média da população.
Trabalhamos com a internalização de um indicador desenvolvido pela
OMS, iniciativa inédita, que é a lógica de anos de vida perdidos por
morte prematura. Nossa perspectiva é agregar anos de vida e
qualidade de vida a esses anos.

Aumentar a eficiência alocativa e a otimização do sistema de
atenção à saúde, trabalhando na perspectiva de rede. Em 2002, a
taxa de internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial
era da ordem de 38,2% em Minas Gerais, sendo que a média nacional
era de 37%. Não se trata de internações desnecessárias; ao contrário,
foram necessárias, mas, se o cidadão tivesse recebido atendimento a
tempo e a hora na atenção primária, não evoluiria para atendimento
hospitalar.

Minas Gerais chegou a 2005 com 33% - conseguimos baixar 5
pontos percentuais, aumentando a efetividade da atenção primária.
Então, em 2002, Minas Gerais estava acima e, em 2005, ficou abaixo
da média nacional. É sinal de que melhoramos mais do que o Brasil
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como um todo nesse tocante, com a meta de chegarmos abaixo de
30, perseguindo 27%, em 2011, e 16%, em 2023. Esse é um indicador
claro da capacidade das equipes do PSF de atender e resolver o
problema da atenção primária.

Promoção de hábitos saudáveis de vida, com promoção e ações
educacionais. Temos parceria também com a Secretaria de
Educação, com o Saúde na Escola. E a ampliação do acesso ao
saneamento básico, em que a meta é a universalização do acesso à
rede coletora de esgoto. Em 2005, fechamos com 74% dos domicílios
com acesso à rede de esgoto, e perseguimos chegar, em 2011, a 81%
e 82% e, em 2023, a 100%.

As iniciativas propostas para o atingimento desses objetivos
basicamente estão estruturadas em quatro projetos. A ampliação da
qualidade dos serviços de atenção primária - Saúde em Casa -, um
projeto estruturador desde 2003, em que temos mais de 3.400
equipes do PSF já recebendo incentivo financeiro estadual e
capacitação de desenvolvimento de protocolos clínicos, para orientar
a prática médica - protocolos para o pré-natal e o puerpério -, com
ações de investimento e infra-estrutura em unidades básicas de
saúde. Até o ano passado financiamos, com recursos exclusivamente
do Tesouro do Estado, mais de 560 unidades básicas de saúde. É o
maior programa de investimento na atenção primária no País. Esse é
um primeiro eixo do projeto estruturador, ou seja, ampliar a qualidade
da atenção primária, enfatizando promoção, prevenção e atendimento
mais rápido ao cidadão, para que possa melhorar sua qualidade de
vida.

Em paralelo a esse eixo estruturador do Saúde em Casa, de
melhoria da atenção primária, está o segundo eixo de montagem de
avanço da regionalização de saúde. Também é um projeto
estruturador, desde 2003, cujo objetivo é organizar regionalmente os
equipamentos de saúde necessários ao atendimento da demanda. É
um processo de médio e longo prazo. Se, na atenção primária, cada
um dos 853 Municípios tem que ter uma boa estrutura, por outro lado,
na atenção secundária, em clínicas especializadas e hospitais gerais,
e na atenção terciária, em hospitais especializados, não há
capacidade técnica e econômica, portanto nem escala nem qualidade
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que viabilizem a organização desses equipamentos em cada um dos
853 Municípios.

Necessariamente, temos que equipar essa rede. Minas Gerais foi
estruturada em 75 microrregiões que teriam, em cada uma, autonomia
e auto-suficiência progressiva, a partir dos investimentos, para a
atenção secundária, e 13 macrorregiões, onde teremos a organização
terciária em procedimentos de maior complexidade. Progressivamente
essa rede está sendo montada, com essa perspectiva, em um
processo solidário e cooperativo com os Municípios.

Terceiro. O projeto estruturador, o Viva Vida, está diretamente ligado
à meta da redução da mortalidade materno-infantil. Estamos
estruturando 27 centros Viva Vida no Estado de Minas Gerais.
Também há a mesma perspectiva de regionalização dessa oferta para
atenção ao pré-natal, assegurando a cada uma das gestantes seis
consultas do pré-natal mais a consulta do puerpério, além de
investimento na rede de maternidade de risco habitual e de alto risco,
e de um centro de atenção de prevenção do câncer de colo de útero e
de mama. Basicamente esse é o núcleo que envolve o projeto Viva
Vida.

O quarto eixo estruturador é o da promoção de hábitos saudáveis.
Temos, pela Secretaria do Esporte e Juventude, a Minas Olímpica,
onde há incentivo à prática regular de esportes pela população.

Esses são os principais diagnósticos, dada a necessidade do Estado
de ser capaz de se organizar para prover esse direito essencial e
fundamental da cidadania, perseguindo seus objetivos a partir dessas
propostas, desses projetos estruturadores.

Essa é a minha exposição, de forma muito sintética. É óbvio que há
“n” possibilidades de detalhamento. Por isso eu me coloco à
disposição para qualquer detalhamento adicional em fase posterior.

- No decorrer da apresentação, procede-se à exibição de “slides”.
Palavras do Sr. João Antônio Filocre Saraiva

Cumprimento o Deputado André Quintão, assim como os membros
da Mesa e demais presentes.

Hoje há consenso a respeito da importância estratégica da
educação como área indispensável para alavancar o desenvolvimento
de qualquer Estado ou país. De fato, os muitos exemplos que podem
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ser citados para corroborar essa convicção mostram que todos os
países que lograram alcançar elevados níveis de desenvolvimento
econômico e social deram passos importantes para implementarem
um sistema de educação de qualidade.

Aqui, em Minas, não é diferente. O sucesso no Estado será obtido
por meio da oferta não de uma educação qualquer, mas de uma
educação capaz de alavancar o desenvolvimento, que precisa ser
necessariamente de qualidade. Em Minas, essa qualidade deve
traduzir a capacidade do sistema de reduzir as grandes diferenças
regionais que existem em nosso Estado e também as diferenças
existentes dentro de cada escola. Portanto essa educação precisa ter
uma preocupação muito grande com a eqüidade.

A educação é área importante, porque estabelece vínculos e
sinergia com muitas outras áreas. A educação participa de vários
projetos estruturadores previstos. Quer dizer, a educação participa
não apenas de seus projetos específicos, mas também de muitos
outros projetos de várias áreas do governo. Assim a educação é uma
área estratégica também sob esse aspecto.

Muito comum e até tradicionalmente, o grande desafio da educação
foi visto como o esforço necessário para ampliar as oportunidades de
acesso à escola. Durante várias décadas, o Brasil investiu muito
nessa direção. Hoje esse já não é o grande desafio que temos que
enfrentar. O ensino fundamental, como todos sabem, já está
praticamente universalizado.

Em Minas Gerais, a taxa de atendimento é da ordem de 98%; logo,
atingimos um elevado nível.

Os jovens do ensino médio não estão fora da escola, mas fora do
ensino médio. Em Minas Gerais, no que se refere ao ensino médio,
temos, na faixa de 15 a 20 anos, 1.030.000 jovens, dos quais 45%
freqüentam o ensino médio; o restante está fora dele. Então, de
1.030.000 jovens, 91% estão freqüentando a educação básica, e
apenas 9% estão fora da escola. Na verdade, em virtude de uma
história de fracassos sucessivos, temos um baixo percentual de
jovens no ensino médio, em que todos deveriam estar.

Hoje o nosso problema não está na necessidade de se ampliarem
vagas. Todas as crianças e todos os jovens de Minas Gerais que



1660

desejam cursar a educação básica têm, em alguma escola pública do
Estado, a oportunidade de matricular-se e de fazer seu curso.

Os maiores desafios da educação de Minas estão, de alguma
maneira ilustrados nesta transparência. De um lado, existe grande
diferença entre as várias regiões de Minas. De acordo com o primeiro
dado, há uma diferença de 54,6 no desempenho médio de nossas
crianças da 4ª série, que, no regime de nove anos, corresponde ao 5º
ano. Quer dizer, essa é a amplitude da diferença entre o melhor e o
pior desempenho médio em uma superintendência de Minas.

Considerando-se que a média, na 4ª série, é de 190 pontos, temos,
então, uma variação, uma diferença de mais ou menos 27 pontos para
cima e 27 pontos para baixo. Essa é a diferença de desempenho entre
as várias Superintendências Regionais de Minas, ou seja, essa é a
amplitude das diferenças. Isso, evidentemente, precisa ser reduzido.

Essa diferença se reduz, na 8ª série, atual 9º ano, para 46,9 e, no
ensino médio, para 45,1. Nos três casos, a diferença de desempenho
é muito grande dentro do nosso Estado. A diferença não diminui,
porque a escola melhora à medida que se eleva o nível de formação;
na verdade, ela diminui, porque o fracasso geral aumenta em todo o
Estado. As escolas, no princípio, são mais diferentes, visto que não se
tem um acúmulo de fracassos; todavia, à medida que o tempo vai
passando, a educação vai-se degradando a cada série, de tal maneira
que as diferenças se vão reduzindo, não porque o sistema está
melhorando, mas porque se vão acumulando fracassos ao longo do
tempo, e todos, de alguma maneira, tendem à mediocridade. Esse é o
problema central.

Diante disso, em primeiro lugar, precisamos reduzir as diferenças,
mas não devemos fazê-lo elevando todas as escolas ao mesmo ponto
de mediocridade. Ou seja, temos de reduzir as diferenças elevando a
proficiência média, o desempenho médio em todos os níveis de
ensino.

O segundo grande desafio não é abrir vaga, mas manter nossos
alunos dentro das escolas. Se a escola pública já é capaz de atender
a toda a demanda existente no Estado, a fim de colocar crianças e
jovens dentro da sala de aula, qual é, então, o grande problema? É
manter esses jovens e crianças na sala de aula.
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O desafio de manter o aluno na escola é grande; se não vejamos: de
cada 100 alunos que entram na escola pública, no primeiro ano do
ensino fundamental, 88,6% terminam a 4ª série; 57,1% terminam a
antiga 8ª série; e apenas 36,6% terminam o ensino médio. Essa é a
média nacional.

No caso de Minas Gerais, isso é grave, especialmente no que se
refere ao ensino médio. Para se ter uma idéia, na rede pública do
Estado, com pequenas variações, estão matriculados no 1º ano do
ensino médio cerca de 360 mil alunos, mas apenas 140 mil ou 150 mil
concluem o 3º ano.

Mais de 200 mil alunos se perdem pelo caminho em um pequeno
intervalo apenas de três anos. Se hoje temos um total de 900 mil
alunos no ensino médio, se o nosso sistema fosse um pouco mais
eficiente, seríamos capazes de ampliar o número de jovens no ensino
médio em 200 mil, passando para 1.100.000, se nenhuma matrícula
nova ocorresse. Simplesmente deveríamos melhorar a eficiência do
nosso sistema.

O desafio está traduzido na frase “O grande desafio é promover a
elevação da qualidade do sistema, da eficiência da rede pública e da
eficácia do ensino, com a redução das grandes desigualdades
regionais existentes no Estado”.

Os objetivos a serem perseguidos são: primeiro, todos os alunos
devem ler e escrever aos 8 anos de idade. Não é admissível que os
alunos de Minas Gerais cheguem ao oitavo ano do ensino
fundamental, do ensino médio sem saber ler nem escrever com
segurança. Precisam compreender bem um texto e fazer as contas
fundamentais.

É um esforço enorme, que já está sendo feito. É uma meta a ser
alcançada necessariamente. Se não conseguirmos fazer isso, não
conseguiremos superar as demais dificuldades que surgem em
decorrência da deficiência nessa formação inicial das nossas crianças.
Não poderíamos construir um sistema de ensino capaz de atender à
demanda da população por maior escolaridade e por mais qualidade.
Esse é o segundo desafio.

O sistema deve ser capaz de manter um fluxo mais regular do aluno.
Regularizar o fluxo do aluno no sistema significa aumentar o número
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de trajetórias de sucesso dentro da escola. Quanto mais trajetórias de
fracasso temos, mais alunos defasados, e mais complicado é o fluxo
escolar.

Um bom sistema de ensino não pode deixar de ter como um de seus
atributos um fluxo escolar regular e também um sistema de ensino
capaz de agregar maior capacidade e acrescentar aos nossos alunos
novos domínios cognitivos. O sistema deve ser capaz de fazer com
que os nossos alunos, na sua experiência escolar, aprendam coisas
novas e importantes para a sua vida.

O terceiro desafio é promover um salto de escolaridade média da
população. Isso está relacionado com a questão do abandono. A
escolaridade média da população não aumentará simplesmente
porque se coloca mais gente dentro da escola. A escolaridade média
só muda, se as pessoas que freqüentarem as escolas permanecerem
nas escolas.

É preciso criar as condições e os estímulos para que a parcela da
população que esteja freqüentando a escola permaneça dentro da
escola, tire proveito dessa experiência, seja bem-sucedida e tenha
suas expectativas atendidas pelo trabalho de qualidade realizado pela
escola.

Aí, temos alguns números relacionados com o aumento da
escolaridade. Em 2004, a escolaridade média era de 8,4 anos. Em
2011, segundo o PMDI, a idéia é aumentar para 10 anos. Em 2023,
espera-se que a escolaridade média alcance 12 anos.

Outro objetivo a ser conseguido é a promoção do salto de qualidade
no ensino orientado por padrões internacionais. Aqui estão os
resultados e as metas estabelecidos para os próximos anos. Quando
essas metas foram estabelecidas, não haviam sido divulgados os
últimos resultados da avaliação do Saeb nem os resultados da
avaliação de um programa de avaliação de Minas Gerais, o Proeb.

Esses resultados acabaram ficando pouco ambiciosos. Com a
divulgação dos resultados desses dois programas de avaliação,
sabemos que podemos estar mais ambiciosos do que está colocado
aqui. Em Minas Gerais tínhamos a média, na 4ª série, de 190 pontos.

A previsão é que, em 2011, alcancemos 200 pontos; e, em 2023,
220 pontos. Esses números podem melhorar. Se compararmos o
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desempenho de Minas com o dos demais Estados brasileiros,
constataremos que os últimos resultados publicados não são ruins.

Minas Gerais vem melhorando e recuperando uma posição
privilegiada no “ranking” nacional. Há quatro anos, estava em 4º lugar
e hoje disputa o 1º e o 2º lugares com os Estados do Sul e com o
Distrito Federal. Dependendo da disciplina e da série, ora está em
primeiro lugar, ora em segundo. Relativamente aos demais Estados, o
resultado não é ruim, mas, se considerarmos aonde precisamos
chegar, constataremos que os resultados ainda são muito
insatisfatórios, pois uma média de 190 está muito longe da proficiência
considerada recomendável.

De acordo com os especialistas e com o Inep, o aluno alcança um
patamar de conhecimento satisfatório na 4ª série quando alcança um
escore de 225 pontos; e estamos em 190. Estamos quase 40 pontos
adiante dos Estados do Nordeste, mas a 35 pontos da posição
considerada satisfatória para o aprendizado dos nossos jovens.
Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer, e todo o esforço
deve ser feito nessa direção. Então, esses 200 pontos que estão
previstos para 2011 são insatisfatórios. Temos de trabalhar para, em
2011, alcançarmos uma proficiência média, de acordo com o padrão
considerado satisfatório e recomendado, ou seja, 225 pontos.

Cada nível de ensino tem a sua marca, o seu padrão considerado
satisfatório, e, em todos os níveis, temos de ter como meta os
resultados publicados agora. Dá para alimentarmos a expectativa de
que, até 2011, possamos alcançar ou pelo menos chegar perto da
proficiência na educação básica.

Abordarei as principais iniciativas que estão sendo tomadas para
conseguir essas transformações. Na verdade, há oito projetos
estruturadores para dar conta dessa problemática complexa que
existe na área da educação. Destacarei alguns desses projetos. Um
projeto fundamental, uma ação estratégica fundamental é a escola de
tempo integral, ou seja, a implantação do tempo integral nas escolas
públicas de Minas Gerais. Esse é um esforço que precisa ser feito.

Não há possibilidade de chegarmos aos resultados
considerados internacionalmente satisfatórios se não ampliarmos o
tempo do aluno nas escolas, que devem oferecer uma educação de
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qualidade. Não adianta ampliar o tempo em uma escola insuficiente.
Todo o investimento precisa ser feito para se oferecer um serviço de
qualidade, dando maior atenção aos alunos, que precisam ficar mais
tempo nas escolas. Esse tempo é feito de duas maneiras: uma é a
ampliação da duração do ensino fundamental. Os alunos entram mais
cedo. Minas Gerais já tem o ensino fundamental de nove anos em
todos os Municípios e agora precisa aumentar a jornada semanal e
diária do aluno. Ao invés de o aluno permanecer apenas meio horário
na escola, passará a haver horário integral. Minas está longe da
realidade de outros Estados. Em São Paulo, por exemplo, há quatro
turnos diários. Estamos caminhando para que haja apenas um turno
para os nossos alunos no ensino fundamental.

A idéia é que, até o final do ano, haja 165 mil alunos do ensino
fundamental em tempo integral. Para se ter uma idéia, a rede pública
estadual possui aproximadamente 4 mil escolas. Em média, há de 550
a 600 alunos por escola. Portanto, esses 165 mil alunos
correspondem a aproximadamente 300 escolas de mais ou menos
500, 600 alunos em tempo integral. É um primeiro passo importante, e
esse número deve crescer nos próximos anos.

A formação profissional técnica de nível médio é outro projeto
estruturador, fundamental especialmente para o desenvolvimento do
ensino médio. Minas possui 86 mil alunos na educação profissional de
nível médio nas escolas de todas as redes: estadual, municipal e
particular, num total de 900 mil alunos matriculados no ensino médio.
Portanto, de cada 100 alunos matriculados no ensino médio em
Minas, nove têm a possibilidade de fazer uma educação profissional.
Isso é igual à média do Brasil. O Brasil possui 750 mil alunos, num
total de 8.500.000 alunos no ensino médio. Então, a média de Minas é
até um pouquinho maior do que a nacional. A chance de um aluno do
ensino médio, em Minas, ter acesso à educação profissional é mais ou
menos igual à de um aluno no Brasil. No entanto, essa chance está
muito aquém da dos alunos de outros Estados. Em São Paulo, por
exemplo, de cada 100 alunos no ensino médio, existem 13,6 na
educação profissional. Em Minas Gerais, é indispensável que o é
acesso à educação profissional passe por uma fase de
desenvolvimento e que haja uma ampliação muito significativa das
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oportunidades de acesso ao ensino médio.
A idéia, para o ano que vem, é aumentar o número de vagas

oferecidas pela rede estadual, que hoje possui apenas 3.600 vagas,
num total de 82 mil em todas as redes. A idéia é que os alunos da
rede estadual, no ano que vem, tenham uma oportunidade muito
maior de cursar o ensino médio do que neste ano. Tudo está sendo
estruturado para alcançarmos, já no ano que vem, de 20 mil a 30 mil
novas vagas na educação profissional, a fim de alterarmos a realidade
da educação em Minas de forma significativa. Para os nossos jovens,
é fundamental que essa política seja implementada e que esse projeto
seja bem-sucedido.

Um outro projeto também importante é a definição e implantação de
novos padrões de gestão e atendimento da educação básica. As
escolas ficaram, durante muito tempo, sem a atenção necessária e
sem os recursos necessários para implementar tudo aquilo de que
elas precisam para desenvolver uma educação de qualidade. Então,
como há uma variedade muito grande no perfil das nossas escolas,
como existem escolas muito diferenciadas sob os mais variados
aspectos, há necessidade de se definirem padrões para cada grupo
de escolas, do ponto de vista da gestão, da infra-estrutura física, dos
recursos didáticos, dos profissionais, do tipo de serviço oferecido, etc.
Isso quer dizer que é indispensável, para cada grupo de escolas
organizadas segundo certas características, que esses padrões sejam
definidos e implementados para que todas as escolas tenham, dentro
de suas características, a possibilidade de implantar um serviço
educacional de qualidade, que tanto desejamos para as nossas
crianças e jovens.

Existe ainda um outro projeto importantíssimo, além de todos os
outros que não foram aqui citados, como, por exemplo, o projeto
estruturador de desenvolvimento profissional dos educadores de
Minas, que, apesar de não ter sido citado, é igualmente fundamental e
indispensável. Como estava dizendo, existe ainda uma ação
importante de consolidação do sistema de avaliação de Minas Gerais,
para subsidiar uma gestão escolar orientada para resultados. Minas
tem uma tradição muito grande de avaliação do sistema educacional.
Aliás, Minas foi o primeiro Estado a fazer isso, em 1992. Minas
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começou a avaliar o seu sistema antes de o MEC avaliar a educação
no Brasil e antes também de o Inep tomar a iniciativa do importante
trabalho que vem desenvolvendo hoje.

Apesar de haver essa tradição mineira, muitas vezes, no Brasil, há o
costume de passar a carroça à frente dos bois. Começamos a fazer a
avaliação sem saber claramente os resultados que queremos
alcançar. No Brasil inteiro, gastam-se muitos recursos fazendo a
avaliação do sistema, e depois não se sabe o que fazer com os
resultados dessa avaliação. Os resultados não geram conseqüências
nem fundamentam decisões de transformação da realidade da
educação no Estado ou no Município.

Aqui em Minas, foi desenhado um conjunto de resultados a serem
alcançados, então, agora, mais do que antes, um sistema de
avaliação seguro e consolidado se torna indispensável para subsidiar
as decisões a serem tomadas pelo poder público na mudança daquilo
que esteja impedindo o alcance daqueles resultados.

Os resultados são estes: todos os alunos estão lendo, melhoria no
desempenho médio de todos os estudantes, melhoria na taxa de
permanência nas escolas, melhoria nas condições de ensino em todas
as escolas. Essa é a constituição de um sistema educacional de boa
qualidade. Muito obrigado.

- No decorrer da apresentação, procede-se à exibição de “slides”.
Palavras do Sr. Iran Almeida Pordeus

Agradeço a oportunidade de apresentar o que foi proposto no PMDI
para o desenvolvimento das regiões que se apresentam com menor
dinamismo econômico e são abrangidas muitas vezes pelo conceito
de Grande Norte, que parte do Noroeste de Minas, percorre toda a
fronteira norte e chega até a porção mais a leste, que é o Rio Doce.

Essa é uma região onde são notórias as desigualdades, não
somente internas. Há também desigualdades medidas em termos
microrregionais, mas, se observarmos o conjunto dos indicadores
dessas macrorregiões, veremos que têm sempre comportamento
inferior à média do Estado e àquela apresentada pela porção mais ao
sul, não só nos indicadores econômicos, mas também nos sociais.
Portanto, essa falta de dinamismo relativo dessas regiões em termos
econômicos se reflete também nos indicadores sociais.
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O PMDI elegeu uma única área como espaço geográfico de
focalização - apesar de essa área apresentar dinâmicas próprias,
peculiares ao seu desenvolvimento - porque ela abrange todas as
regiões de menor dinamismo e piores indicadores sociais.

Quando observamos os indicadores mais tradicionais sobre o
desenvolvimento econômico, fica clara a opção do PMDI de agregar
essa grande região, que atinge quase a metade do território mineiro, e
propor para ela uma abordagem específica. O Noroeste de Minas
participa com 1,7% do PIB do Estado; o Norte, com 3,9%; o
Jequitinhonha, com 1,9%, e o Rio Doce, com 7,3%. Assim, à exceção
do Rio Doce, todos têm uma participação muito reduzida no PIB. No
Rio Doce, observa-se que há alguns grandes empreendimentos
industriais que propiciam agregação de valor, mas ainda não têm
grande repercussão, apesar de, historicamente, estarem ali instalados
há décadas e terem grande inserção no desenvolvimento regional.

Portanto, essas diferenças entre as regiões, do ponto de vista da
riqueza e do desenvolvimento humano, determinaram a ótica do
desenvolvimento regional proposto no PMDI.

Objetivos e resultados que estão sendo perseguidos para essas
regiões: o primeiro objetivo é promover o desenvolvimento da
produção local, com ênfase na formação profissional, na
alfabetização, no empreendedorismo e no acesso a mercados. O
enunciado desse objetivo deixa claro que, para que se realize de
maneira ampla, a ação exige uma conjugação de esforços de
diferentes secretarias e entidades governamentais, envolvendo
também Municípios e contando certamente com a colaboração do
governo federal. Em termos de desenvolvimento regional, o que se
propõe é exatamente que as políticas públicas reconheçam essa
diferenciação existente em Minas Gerais e se dirijam melhor às
necessidades locais - quer dizer, sejam mais bem ajustadas às
realidades ali existentes.

O segundo objetivo estabelecido é atrair investimento produtivo
privado para as regiões de baixo dinamismo, com destaque para o
agronegócio.

Acredito que o primeiro e o segundo objetivo precisam ser lidos de
maneira combinada. Muitas vezes, a literatura e o desenvolvimento
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econômico apresentam duas possibilidades de crescimento. A
primeira é observar a produção local, tentar agregar valor,
desenvolvê-la e ampliar o acesso aos mercados - essa seria uma
estratégia mais local -; a segunda põe todas as suas fichas na
possibilidade de atrair grandes plantas, notadamente de
transformação industrial, dizendo que só com um mecanismo indutor
como esse alcançaríamos o maior nível de desenvolvimento.

O PMDI não descarta nem uma nem outra e, desde já, tem o
pressuposto de que as duas ações são complementares e requeridas.
A primeira ação decorre do reconhecimento de que não se pode dizer
que inexista vida econômica na região. Essa vida econômica existe.
Há uma produção local relevante, que constitui uma base produtiva
cujo potencial não está plenamente aproveitado. Há capacidade
empreendedora nessa região. É preciso maior suporte de ações
governamentais para que isso floresça na sua plenitude. Nesse
contexto, um dos pontos primordiais, ou seja, um dos requisitos é a
existência de uma infra-estrutura.

Nesse capítulo do desenvolvimento regional, não registramos todos
os investimentos que estão sendo previstos para essas regiões.
Destacaria como um dos projetos já em curso - aliás, muitos
certamente contribuirão para a produção local - a plena execução do
Programa Pró-Acesso, de acesso dos pequenos Municípios à rede
asfaltada básica de transporte rodoviário do Estado.

O Pró-Acesso concentra mais de 50% dos seus Municípios na área
abrangida pelo PMDI e mais de 60% dos trechos a serem
estabelecidos também nessa região. A existência e a plena execução
do Pró-Acesso é uma aposta que se faz com o intuito de favorecer o
acesso da produção local a mercados de modo mais amplo.

É fundamental também que essas ações destacadas na área da
educação se desenvolvam de maneira muito acentuada nas regiões
de menor dinamismo. O empreendedorismo carece de ser estimulado.
Propõe-se que isso se realize por intermédio de todas as entidades
que normalmente se dedicam a esse tipo de preocupação.

O segundo objetivo é atrair investimento produtivo privado. É
recente a instituição, dentro do Indi, de uma diretoria específica para
atrair investimentos fora da região, a fim de que se instalem ali.
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Sabemos que a mera instalação de megaempreendimentos não gera
necessariamente um desenvolvimento local.

O que se tem buscado, nessa estratégia atual de atração de
empresas, é que isso se faça levando-se em consideração toda uma
rede de fornecedores e buscando que ela seja o máximo possível
constituída localmente, que haja o emprego da população local e que
dali se desenvolvam relações posteriores com tecidos positivos com
forte embasamento local.

Quando falamos em atração de grandes projetos, ganha grande
proeminência a questão da sustentabilidade ambiental. Não se trata
de atrair indústria a qualquer custo, especialmente se o custo se
refletir em grande ônus para o meio ambiente.

Portanto, o Indi já está, a partir deste ano, contando com uma
diretoria específica que está iniciando sua atuação sob esses
pressupostos, com vistas a trazer novos empreendimentos de maior
porte para as regiões mais deprimidas.

Um outro objetivo, portanto, seria inserir essa região nas três
dinâmicas territoriais de desenvolvimento do Estado.

Não sei se todos estavam presentes pela manhã, quando o Dr.
Tadeu Barreto destacou a identificação de três vetores de
desenvolvimento atuantes nas regiões mineiras. O primeiro, na
direção oeste, é o formado pelo Triângulo, Noroeste de Minas e Alto
Paranaíba. Essa porção a oeste do Estado está francamente
favorecida pelo desenvolvimento do agronegócio e pela logística de
alta resolução. O Noroeste de Minas é, por excelência, uma área de
expansão desse dinamismo. A proximidade com Brasília, com Goiânia
e com Belo Horizonte tem-lhe propiciado um crescimento maior que o
das demais regiões aqui mencionadas.

A região Leste mineira - nela se inclui o Vale do Rio Doce - já se
encontra relativamente integrada a esse eixo que se vincula aos
portos capixabas e fluminenses, com vistas ao mercado internacional,
pensando especialmente nas atividades minerometalúrgicas e do
complexo metalmecânico. É preciso que se aprofunde, que se avance
mais nas direções leste e norte para que esse dinamismo seja mais
difundido para as regiões de menor desenvolvimento.

O que se quer como resultado finalístico é uma ampliação
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significativa da participação relativa dessas regiões no PIB mineiro. A
posição mais recentemente apurada, que é a de 2003 - o PIB regional
demora a ser apurado -, demonstra que o conjunto dessas quatro
regiões perfazia 13,2% do PIB estadual.

O PMDI tem um cenário de crescimento médio anual na faixa de 5%
para Minas Gerais e tem como meta para a participação relativa
dessas regiões no PIB que elas alcancem de 13,58% a 14% em 2011.
Isso equivale a uma taxa média de crescimento anual do PIB nessas
regiões de 7% a 8% ao ano. É um grande desafio, este a que o PMDI
está se propondo. Impulsionar o crescimento econômico de regiões
que, tradicionalmente, apresentam baixo dinamismo é um desafio que
há muito não observamos nem mesmo nas regiões mais dinâmicas do
País. Será exigido um esforço significativo de todos os atores dos
setores privado e público para que o alcance dessa meta, de fato,
realize-se.

O que vislumbramos para 2023 no PMDI é que essa participação
possa alcançar entre 14,37% e 15,74% do PIB estadual. Isso também
pressupõe a continuidade desse ritmo de crescimento, ou seja,
miramos uma taxa de crescimento asiática para as regiões de menor
dinamismo de Minas Gerais.

Por fim, o PMDI propõe a redução da disparidade em educação,
saúde e saneamento. Aqui estão apresentadas três metas de
indicadores para três regiões.

O PMDI estipula o índice de atendimento de água em cada uma das
regiões e prevê uma evolução, no caso apresentado aqui, de 65,3%,
em 2000, para 98%, em 2011. Essa meta é também desdobrada para
as demais regiões deprimidas do Estado. O segundo indicador é o
índice de atendimento de esgoto, que queremos elevar de 27,9% para
50%, em 2011, e o terceiro, a taxa de distorção idade-série dos alunos
da 8ª série da região do Rio Doce, que baixaria de 41,1%, em 2003,
para 30%, em 2011. Todos esses indicadores estão apresentados no
PMDI para cada uma das regiões. Essas ações, evidentemente, serão
realizadas por cada secretaria ou entidade a quem competirem.

No que diz respeito ao saneamento, gostaria de destacar a
aprovação, na Assembléia Legislativa, da autorização para que a
Copasa instituísse subsidiária e, com isso, melhor se dirigisse às
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necessidades de água e esgoto nas regiões de menor
desenvolvimento no Estado. Certamente, o alcance dessas metas
está fortemente vinculado à fiel execução do que se pretende com a
subsidiária a ser instituída pela Copasa. A redução na taxa de
distorção idade-série dos alunos da 8ª série, nas diversas regiões,
demanda da Secretaria de Educação um grande foco regional e o
reconhecimento das necessidades específicas que eventualmente
existam nessas regiões.

Em termos, portanto, de propostas do PMDI, são potenciais
candidatos a projetos estruturadores específicos, com corte regional, o
desenvolvimento da produção local, o aumento da produtividade no
campo, com ênfase na formação profissional, na promoção do
empreendedorismo e na identificação e acesso aos mercados,
necessariamente envolvendo, de maneira intensiva, a Secretaria de
Agricultura e entidades a ela vinculadas; o estímulo ao
cooperativismo, da mesma forma, e a implementação de políticas
públicas inclusivas, ou seja, no delineamento das políticas, é
necessário que se tenha um enfoque inclusivo no que for estabelecido
para a região.

A região demanda um tratamento diferenciado, e isso precisa de
reconhecimento desde o momento em que se delineiam todas as
demais políticas públicas do Estado. Um programa específico para a
região. Pelo menos num primeiro momento, o que está sendo
cogitado ou proposto no novo PPAG é a aceleração do aprendizado
dos alunos das escolas estaduais nessa região. Não saberia dizer em
que nível de desenvolvimento a proposta se encontra na Secretaria de
Educação. A proposta é realizar um processo específico para que o
aprendizado, nas escolas estaduais dessa região, seja acelerado, já
que nela, novamente, os indicadores de educação não são favoráveis;
aliás, com toda a franqueza, são bastante desfavoráveis, mesmo
considerando que a média do Estado não atende plenamente ao que
se quer em termos de educação.

São essas as considerações iniciais que gostaria de fazer. Coloco-
me à disposição naquilo em que dispuser de informações para
esclarecer questões adicionais. Boa tarde!

- No decorrer da apresentação, procede-se à exibição de “slides”.
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Palavras da Sra. Emília Paiva
Boa tarde, Deputado André Quintão, em cuja pessoa cumprimento

os outros membros da Mesa; boa tarde a todos. A apresentação da
área de resultados de redução da pobreza por último é muito
pertinente, pois, na verdade, esse é um tema muito complexo que
perpassa todas as áreas discutidas até aqui. É impossível falar de
redução da pobreza sem falar da redução de disparidades regionais,
sem falar de políticas de educação, saúde, segurança, habitação,
saneamento, etc.

É muito claro para todos que a redução da pobreza é desafio
contemporâneo dos maiores, não só para Minas Gerais como também
para o Brasil e o mundo. No entanto, vale a pena fazer alguns
comentários sobre a escolha desse tema como uma área de
resultados. Em primeiro lugar, Minas Gerais é um Estado
relativamente rico, mas que, ainda assim, apresenta grandes
desigualdades de renda.

Repito aqui uma estatística mencionada pelo Deputado André
Quintão hoje pela manhã: um Estado que é a terceira maior economia
do País não pode contentar-se em ter a décima posição no “ranking”
de desenvolvimento humano. Quando pensamos no planejamento
estratégico e olhamos para onde queremos chegar, não nos resta
dúvida de que a redução da pobreza é o futuro que almejamos para
nosso Estado.

Em segundo lugar, apesar da queda recente da proporção de
pobres no Estado, esse número ainda é muito elevado. Essa queda se
deu principalmente na área rural, o que deixa muito clara a relevância
do tema da redução da pobreza nas áreas urbanas, principalmente na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Finalmente, a relação entre a pobreza e as questões sociais,
principalmente educação e saúde. Aqui queria lembrar, para quem
esteve aqui pela manhã, um trecho da apresentação do Dr. Tadeu
Barreto. Ele falou sobre as estratégias de desenvolvimento que
fundamentam o PMDI, e uma delas é a perspectiva integrada do
capital humano. O pressuposto dessa forma de olhar os problemas é
que, para se combater o ciclo de transferência da pobreza de uma
geração para outra, deve-se atuar na formação do cidadão, desde sua
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gestação até sua inserção na vida adulta produtiva. Dessa forma, é
preciso atacarmos todos os problemas de uma só vez. Não adianta
fazer uma política de educação se não houver uma de saúde, e vice-
versa. Se pensarmos que hoje o filho de uma família pobre está
praticamente condenado a repetir o padrão de pobreza de seus pais,
a única forma que temos para mudar isso é desenvolver o capital
humano dessa pessoa, e isso tem que ser feito por meio de ações de
todas as áreas, principalmente educação e saúde. E aqui queria
chamar atenção para a importância de atuarmos com políticas
direcionadas para os jovens. Quando falamos dessa correlação tão
grande entre os temas, entendemos o tamanho do desafio de
enfrentar a redução da pobreza. Este quadro mostra a correlação
entre o rendimento mensal e o grau de instrução e deixa muito claro
que é praticamente impossível para uma pessoa sem instrução, ou
com nível baixo de instrução, gerar renda para sua família e mantê-la
acima da linha de pobreza. Esse é só um exemplo da correlação de
pobreza com educação, mas é muito importante e nos remete a
alguns dizeres do Prof. Filocre. Primeiro, temos a importância de
trabalhar a redução da evasão escolar como estratégia de
desenvolvimento do capital humano e conseqüente combate à
pobreza. Se olharmos essa tabela, veremos que fica muito claro o
preço que o jovem que está abandonando o ensino médio hoje está
pagando quanto à sua perspectiva de gerar renda para manter sua
família dignamente com trabalho. Então, realmente é muito importante
a articulação das diversas políticas setoriais ao pensarmos no
combate à pobreza. Para superar esse desafio, o PMDI propõe alguns
objetivos. Listarei os principais e discutirei um pouco as estratégias e
os resultados que mensurarão o sucesso e o alcance desses
objetivos.

Primeiro, como já foi dito, superar a pobreza crônica das novas
gerações por meio da educação. Mais uma vez, repetindo, a
importância da educação na estratégia de combate à pobreza.

O segundo objetivo é criar a inclusão produtiva da população adulta.
É importante ressaltar que a inclusão produtiva é fundamental para
que essas famílias façam a transição de uma situação de
vulnerabilidade para uma situação de emancipação. Realmente, trata-
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se de gerar condições para que essas famílias produzam renda para
se sustentarem acima da linha de pobreza. O Plano cita alguns
indicadores. Entre eles, escolhemos apenas dois principais, que vão
medir o sucesso e os resultados nessas áreas.

Primeiro, é reduzir o percentual de pobres em relação à população
total na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dos 28,8%, medidos
em 2005, para cerca de 20% e 23%, em 2011, chegando entre 9% e
13% em 2023. Para se definir como esse critério foi escolhido, seria o
equivalente a Minas Gerais ter, em 2023, uma proporção de pobres
que há em Santa Catarina hoje. O percentual de indigentes em
relação à população total de Minas cairia de 3,1%, em 2005, para
cerca de 2,3% e 2,7%, em 2011, caindo pela metade, entre 1,5% e
1,7%, em 2023.

O terceiro objetivo estratégico é promover a intervenção integrada
nos espaços de concentração da pobreza. Quando falamos em
integração, é importante lembrar que a articulação das políticas, em
um espaço de alta vulnerabilidade, tem de ser tratada de forma
especial. Quando se fala em articulação, a proposta do PMDI é que,
nas áreas mais vulneráveis do Estado, as ações sejam articuladas e
coordenadas de forma mais completas e eficientes. A iniciativa que se
propõe a fazer isso é o Projeto Travessia. Ele busca articular todas as
políticas públicas das diversas secretarias com as Prefeituras, o
governo federal e a sociedade civil, dentro de uma área vulnerável,
específica, para realmente garantir o sucesso dessas políticas, para
que elas possam complementar-se.

A proposta é que até 2011 10 Municípios sejam atendidos pelo
Projeto Travessia e, até 2023, 92 Municípios. Seguindo a perspectiva
integrada do capital humano, outro objetivo é incorporar a saúde e
nutrição a todas as fases do ciclo de vida individual, desde o
nascimento até a vida adulta. Mais uma vez, repetindo a importância
da integração, aliás o Secretário Marcelo já disse, desse duplo desafio
de trabalhar no combate tanto às doenças da fase inicial do ciclo de
vida como às doenças da fase adulta, lembrando que a população
mais pobre está mais vulnerável tanto a um quanto a outro tipo de
doença. Então, é importante trabalhar articuladamente a incorporação
de saúde e nutrição a todas as fases do ciclo de vida. Da mesma
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forma, promover a segurança alimentar e as condições básicas de
saneamento básico para a população mais pobre, sendo que esses
dois objetivos influenciarão no resultado de redução da proporção de
pobres e da proporção de indigentes no Estado e na região
metropolitana.

Finalmente, o objetivo de ampliar a provisão indireta de serviço de
assistência social. Aqui, a proposta do PMDI, como estratégia, é que o
Estado assuma o papel de articular a construção de uma rede regional
de proteção social e colabore com os Municípios, para que eles
estruturem a gestão da assistência social. O resultado proposto para a
sociedade é que passe de 37% do percentual de implantação do
Sistema Único de Assistência Social - Suas -, em 2006, para 63%, em
2011. E a universalização, ter 98% em 2023.

Para materializar esses objetivos, o PMDI propõe foco em algumas
iniciativas. Primeiro, emancipação social e econômica das camadas
mais pobres da população por meio de ações eficientes, integradas e
territorialmente focadas por parte do poder público. É importante
ressaltar o papel de coordenação do poder público: foco territorial, a
escolha de atuação de áreas de maior vulnerabilidade com esforços
concentrados de atuação nelas e ações integradas. É preciso que as
ações promovam a autonomia das camadas mais vulneráveis.

A segunda proposta é a de apoio à produção familiar por meio de
expansão da assistência técnica e extensão rural. A terceira é garantir
o acesso da população pobre ao sistema de proteção social. O
objetivo estratégico é ampliar a provisão indireta do serviço de
assistência social.

Por fim, é preciso atenção a três conceitos que permeiam as
propostas de combate à pobreza e inclusão produtiva no Plano: a
integração, a coordenação e a emancipação. Se nos lembrarmos
dessas três palavras, entenderemos o espírito da proposta que
trazemos para debate. É evidente para todos que o desafio do
combate à pobreza é complexo. Estamos aqui debatendo, e muitas
pessoas também buscam a solução para esse problema em todo o
mundo, o que só enfatiza a relevância deste debate. Por ser
complexo, não podemos perder de vista a importância de os atores
trabalharem juntos, atuando em todas as áreas organizadamente. O
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Plano coloca no Estado a responsabilidade de coordenar, promover a
ação integrada e incentivar a sociedade a participar da busca de
soluções e propostas. As chances dos filhos de uma família pobre
serem pobres são muito grandes. É a maior correlação de pobreza
que existe. Se queremos quebrar esse ciclo, precisamos propor
políticas emancipatórias, trabalhando de forma a permitir que as
famílias possam, em médio prazo, gerar renda suficiente para se
sustentar dignamente com seu próprio trabalho sem precisar contar
com a assistência do poder público Estou à disposição para
esclarecimentos durante o debate. Obrigada.

- No decorrer da apresentação, procede-se à exibição de “slides”.
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Os participantes poderão formular perguntas aos
expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente mediante inscrição prévia. Para agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensadas as
formalidades das saudações pessoais. Cada participante terá até 3
minutos para sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para
as respostas. Agradecemos aos expositores a objetividade e disciplina
quanto ao tempo e esperamos o mesmo do Plenário. A Presidência
informa que as exposições, tanto da parte da manhã quanto as da
tarde, serão disponibilizadas no “site” da Assembléia Legislativa, a
partir das 16 horas de hoje; que a discussão da matéria pelas
instâncias parlamentares poderá contar com sugestões de entidades
representativas da sociedade civil; o prazo de apresentação de
emendas ao PMDI se encerra no dia 9/7/2007; e que a ata deste ciclo
de debates, contendo a transcrição completa das exposições, será
publicada no “Diário do Legislativo”, na edição do dia 7/7/2007; a
reprise do ciclo de debates será exibida pela TV Assembléia nos dias
1º/7/2007, domingo, às 8h30min - abertura e parte da manhã do dia
26 - e 2/7/2007 - parte da tarde do dia 26/7/2007.

Debates
O Sr. Presidente - Daremos início aos debates. Com a palavra, o

Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputado André
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Quintão, que brilhantemente dirige os trabalhos desta Mesa, e demais
autoridades presentes. Parabenizo esta Casa e o conjunto de
representantes do governo que vêm discutir um planejamento
estratégico e importante para o desenvolvimento do Estado.

Para que possamos avançar na implementação de programas dessa
natureza, sugiro que se insira a discussão dos programas do governo
federal que estão em andamento. Que os representantes do governo
federal venham discutir com as nossas secretarias e comissões os
programas que podem casar, dentro dos objetivos pretendidos, tanto
na área social quanto no PAC. Poderíamos juntar as idéias para
avançar no engrandecimento, no planejamento e na melhoria da
qualidade de vida do povo mineiro.

Peço licença para fugir do tema e saudar os músicos da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais, que vieram a esta Casa solicitar apoio dos
nossos Deputados a uma reivindicação mais do que justa. Em rápidas
palavras, quero fazer nosso pedido de apoio aos Deputados e à
sociedade de Minas Gerais para a nossa Orquestra Sinfônica.

É com misto de indignação e espanto que faço meu
pronunciamento, esperando que sirva para alertar o povo mineiro
sobre ocorrências cada vez mais comuns no Estado. Desejo também
que sirva para sensibilizar nossos governantes a tempo, antes que
decisões burocráticas provoquem danos irreversíveis a Minas Gerais
no que tem de mais especial - o seu patrimônio cultural.

Refiro-me aqui à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, cuja
qualidade já ultrapassou as nossas fronteiras e cujos músicos, num
tremendo esforço, tentam salvá-la da negligência dos nossos
governantes. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, responsável por
momentos inesquecíveis de arte musical em nosso Estado, está
ameaçada e em crise. A exemplo do que vem ocorrendo em outras
áreas de atuação do poder público, o governo se vem desobrigando
das suas atribuições a partir da transferência da orquestra para uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip. Ou seja,
o Estado abre mão da sua orquestra e remete a uma Oscip
desconhecida e recentemente criada sem a participação dos músicos
a organização jurídica e a gestão dela.

O governo, sem nenhuma sensibilidade, age como se uma orquestra
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fosse uma mera estrutura administrativa qualquer, que pode ser
montada ou desmontada por decisões arbitrárias e tecnocráticas. Não
levou em conta que esse conjunto de músicos só conseguiu o título de
melhor orquestra do Brasil, pelo público e pela crítica, à custa de
muito esforço e dedicação. Trata-se dos esforços de toda uma
geração de músicos que se tem dedicado à orquestra nos últimos 30
anos, desde a sua fundação, em 1977. Dedicação que significa
ensaios, aperfeiçoamento e esforços pessoais para superar o pior
salário pago atualmente no Brasil e a falta de incentivo à carreira de
músico. De fato, o salário de ingresso na Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais é R$1.100,00, enquanto, num Estado muito menor e
mais pobre como o Espírito Santo, o salário de ingresso é R$
1.500,00.

Outro aspecto que está sendo desconsiderado na proposta de
criação da Oscip é o fato de a orquestra ser patrimônio cultural do
Estado, construído pelo empenho e pelo brilhantismo dos seus
músicos, e, como tal, deve ser preservado.

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Guedes, outros Deputados
desejam manifestar-se, portanto solicitaríamos que agilizasse o seu
pronunciamento.

O Deputado Paulo Guedes - Estou encerrando. Causa-nos
estranheza, por exemplo, a verdadeira pressão que a Oscip
designada para gerenciar a orquestra tem feito sobre os músicos para
que abram mão da carreira de servidor público, conquistada mediante
a prestação de concurso público ocorrido em 1994. Segundo essa
proposta, os músicos devem abrir mão de sua estabilidade e prestar
serviço à Oscip, ou, então, os servidores públicos, com carreira
legitimamente conquistada, deverão assinar um termo abrindo mão
dos seus direitos já conquistados.

Nesse caso, só restará ao servidor aderir ao Afastamento Voluntário
Incentivado por um prazo e, ao seu término, terá que retomar o
serviço público para onde for designado ou pedir o desligamento
deste, com claro prejuízo para a carreira, com possível perda de
vencimentos. Caso opte por prestar serviços à Oscip, o servidor
perderá a estabilidade, passando a ser regido pelo regime da CLT.
Por isso os músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
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decidiram não aceitar a pressão e não optaram pela adesão à Oscip.
Esses músicos, servidores públicos efetivos, aprovados em

concurso público, querem que lhes seja assegurado o direito de
continuar a pertencer à orquestra sem que tenham que optar pelo
Afastamento Voluntário Incentivado. Mesmo que sejam cedidos, isso
não poderá significar perdas salariais de nenhuma espécie, sendo-
lhes garantido o pagamento de vantagens do cargo a que têm direito
no órgão de origem, acrescido da complementação temporária a ser
paga pela Oscip, conforme estabelece a Lei nº 14.870, que dispõe
sobre as Oscips em Minas. Entretanto existe a ameaça da Oscip
pairando no ar contra os músicos, pois estão anunciando a abertura
de audições para contratação de novos músicos para preenchimento
de vagas na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A questão que
indagamos, neste Plenário, é: “por que contratar novos músicos para
a orquestra, se já existem os servidores concursados?”.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, esse não é o tema desta
reunião, e temos aqui convidados. Outros Deputados já se
manifestaram relativamente ao tema trazido pelo Deputado Paulo
Guedes, o qual consideramos importante. Amanhã haverá reunião
nesta Assembléia Legislativa, e esse tema poderá ser tratado. Temos
convidados. Essas pessoas querem tratar do Programa Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.

Por isso lembro a V. Exa., Deputado André Quintão, que preside
esta reunião, que o assunto está totalmente fora do contexto. O
Deputado Paulo Guedes sabe que terá todo o tempo, amanhã, para
manifestar-se sobre o tema que nos trouxe, que consideramos
importante, todavia este não é o momento.

O Sr. Presidente - Acolhendo sugestão do Deputado João Leite,
pediria que o Deputado Paulo Guedes concluísse sua fala.

O Deputado Paulo Guedes - Certo, Sr. Presidente, já encerrarei
minha fala, deixando a discussão do referido tema para amanhã;
entretanto lembro a todos que sei que fugi um pouco do tema, mas
nem tanto, porque, quando se discute o desenvolvimento do Estado,
também é preciso discutir a questão cultural. Aproveitei a presença
dos músicos neste Plenário. Seria até deselegância desta Casa nem
sequer tocar neste assunto.
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O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Pela ordem,
estamos aqui alternando as falas de Deputados que já se inscreveram
e de representantes da sociedade. Estão inscritos: Deputado
Sebastião Helvécio, Sr. Ronaldo Sena, Deputada Elisa Costa, Sr.
Daniel Ramos, Deputado Carlin Moura, Sra. Neuza Melo, Sr. Jair
Pereira, Sra. Darcy Vilassa e este Deputado. Em seguida, teremos um
bloco com perguntas escritas. Até para o bom andamento dos nossos
trabalhos, acolhendo sugestão do Deputado João Leite, solicito que,
se possível, somente assuntos pertinentes às exposições sejam
objeto de futuras intervenções. Além disso, em nome da disciplina, o
tempo para cada expositor será de até 3 minutos.

O Deputado Sebastião Helvécio - Caro Presidente, Deputado André
Quintão, ao saudá-lo, cumprimento também todos os membros da
Mesa e, muito especialmente, aqueles que hoje participam deste ciclo
de debates.

Gostaria de começar destacando, principalmente para os mais
jovens, que a idéia do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
surgiu nesta Casa, nos idos de 1988. Quando estamos a propor,
dentro do PMDI, uma visão ampliada para 2023, alguns jovens podem
pensar que essa data está muito longe; todavia eu, que tive a
oportunidade, desta tribuna, de defender a implantação do PMDI
como dispositivo da Constituição de Minas Gerais, passado esse
lapso de tempo, posso dizer que a idéia dos constituintes de Minas
Gerais, em 1989, foi uma bela árvore, que está dando belos frutos.

O PMDI é único na Federação, pois nenhum outro Estado o adota
dentro da temática do planejamento público. Temos tido, com esse
plano, uma experiência muito salutar, e tenho a certeza de que, nesta
legislatura, pela primeira vez, ele sofreu interferência direta. Ouso
dizer que, a partir de decisão da Assembléia e do Executivo de Minas,
o PMDI passa a ser o pai do PPAG. Tenho a impressão de que
conseguimos atingir, em Minas Gerais, o equilíbrio entre um programa
estratégico de 20 anos, um programa de médio prazo, que é o PPAG,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. É uma
felicidade muito grande discutir tal tema na Assembléia de Minas.

Tenho três observações a fazer para os debatedores, que são
pessoas de grande influência na programação de políticas públicas e
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que podem ajudar-nos na decisão parlamentar.
A primeira questão - divido-a com o Dr. Iran - refere-se a um assunto

que me traz muita ansiedade em política pública: universalização
“versus” focalização. Entendo que, em determinados momentos,
precisamos dispor de uma política focalizada, quando se pretende
aproximar um grupo social, uma região geográfica do patamar atingido
por outros grupos.

Gostaria que o senhor me ajudasse no que tange a dois raciocínios.
Quando escolhemos o conjunto das quatro regiões - Norte,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - para um tratamento diferenciado
no bojo das 10 regiões de planejamento de Minas Gerais, não
consegui entender por que a Zona da Mata não faz parte desse
conjunto. Se verificarmos a contribuição do PIB das regiões para o
Estado, vemos que a região do Rio Doce registra 7,2%, e a da Zona
da Mata, 7,5%. Percebemos, então, que a região do Rio Doce, ao
longo do tempo, tem tido um decréscimo menor que o constatado na
Zona da Mata.

Se olhamos a renda “per capita”, percebemos que a da Zona da
Mata está em uma situação inferior à da região do Rio Doce. Faço um
apelo e vou defender isso aqui, no Plenário, a fim de que a Zona da
Mata receba o mesmo tratamento estratégico dado à região do Rio
Doce, porque os valores são absolutamente iguais. Considerando-se
a idéia de “spillover”, de derramamento, que acontece em relação aos
portos de Vitória e do Rio de Janeiro, a mesma posição geográfica
acomete a região do Rio Doce e a da Zona da Mata. Essa é a
contribuição que espero obter de V. Exa.

O Dr. Marcelo é um especialista, um grande colaborador na
formulação da política pública brasileira, especialmente na
implantação do Ciops. O Brasil deve muito à sua contribuição no que
se refere à análise de sistemas de Orçamentos públicos em saúde.
Quanto a isso, também tenho grande preocupação. Estudei
profundamente a implantação da Emenda à Constituição nº 29, bem
como seus efeitos sobre os gastos da União, dos Estados, incluindo o
nosso, e, o que é mais grave, do conjunto dos 853 Municípios
mineiros. Todos nós, que defendemos com ênfase a Emenda nº 29,
tínhamos a esperança de que, a partir de sua promulgação, a União,
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os governos dos Estados e dos Municípios aportariam mais recursos.
Todavia constatamos, com a frieza dos números, exatamente o
contrário. Hoje a União, o governo de Minas Gerais e, o que é pior, o
conjunto dos 853 Municípios mineiros aplicam em saúde menos do
que aplicavam antes da vigência da Emenda nº 29. Então minha
pergunta é sobre essa questão.

Percebendo que há um encurtamento do aporte do recurso público,
pergunto a V. Exa. se não seria interessante um projeto estruturador
para incentivar a entrega de remédios à nossa população. Ressalto
que hoje, no custeio da saúde do nosso país, a iniciativa privada já
colabora com o mesmo valor do recurso aplicado no setor público. Ou
seja, dos 100% dos recursos gastos em saúde, cerca de 50% são
para o setor público. Desse valor, 50% são para a União, 25% para os
Estados, e 25% para os Municípios. Além disso, 50% são do cidadão -
referem-se a planos de saúde e remédios.

Faço essa pergunta porque, como se sabe, o maior desempenho na
parte do gasto pessoal é exatamente com a aquisição de remédios.
Entendo que se pode dar uma grande contribuição aos mineiros,
colocando-se um projeto estruturador, tendo em vista a oferta de
remédios, principalmente para doenças crônicas, a exemplo de
diabetes, hipertensão, enfim, doenças prevalentes, conforme
mostrado no gráfico.

Relativamente ao Dr. Cláudio, na questão da avaliação da
criminalidade, essa dificuldade que temos de entender a alta taxa de
homicídios entre os jovens e, dentro da idéia do esboço do próprio
PMDI, do protagonismo juvenil de 14 a 24 anos ser realmente uma
faixa etária que mereça o nosso maior empenho, dentro do seu estudo
e conhecimento, que tipo de política pública seria mais eficiente para
reduzir especialmente a taxa de homicídios nesse grupo de 14 a 24
anos?

Para o nosso querido professor adjunto da Secretaria de Educação,
fiquei muito feliz com a opção pela escola integral. Acredito que essa
talvez seja a maior ferramenta transformadora, ou seja, o dia de
podermos oferecer a escola integral para os nossos jovens. Fiquei
extremamente feliz com a notícia de que haverá 165 mil alunos em
tempo integral ainda no final de 2007.
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Esse é um marco espetacular da escola pública em Minas Gerais.
Fiquei preocupado quando você afirmou, categoricamente, que não
precisamos de novas escolas e que o número de vagas disponíveis
atende a nossa demanda. Tenho receio de que, talvez em termos de
média, possamos mesmo estar dentro desse patamar, mas, quando
conciliamos a oferta disponível, principalmente nos bairros e em
determinadas áreas especiais, e a construção dessas novas escolas,
acredito que não podemos deixar de ter essa preocupação, mesmo
física, com a construção de novas escolas. Quero saber se há
também uma preocupação em construir novas escolas nesses
espaços que identificamos, na nossa vida parlamentar, como
desprovidos de oportunidade para o atendimento ao nosso jovem.

Finalmente, Emília, estava ansioso, ao ouvir sua fala, para conhecer
um pouco mais sobre o programa da poupança para nossa juventude.
Parece-me que se trata de uma ferramenta nova e muito animadora.
Gostaria que você detalhasse o programa. Quanto aos 50 mil jovens
que estão previstos para serem cadastrados nesse tipo de atividade,
como será sua operacionalização?

Agradeço a todos a oportunidade, porque aprendi muito nesta tarde.
Esses ensinamentos serão muito úteis, quando estivermos votando e
decidindo o texto final do PMDI.

O Sr. Ronaldo Sena - Sou Ronaldo Sena. Estou atualmente na
chefia de gabinete da Secretaria Adjunta de Assistência Social da
Prefeitura de Belo Horizonte. Sou um trabalhador e militante da
política de assistência social.

Inicialmente, parabenizo a Assembléia Legislativa pela iniciativa de
realizar este ciclo de debates. Estas formas de diálogo com a
sociedade ajudam-nos a entender melhor os instrumentos de gestão e
possibilita-nos contribuir com eles em sua formulação.

Quero fazer uma pergunta à Sra. Emília Paiva, que apresentou o
eixo “Redução da pobreza e a inclusão produtiva”. Primeiro, quero que
ela detalhe mais o Projeto Veredas, ou melhor, Travessia. Não ficou
muito claro como será seu funcionamento nas regiões de maior
vulnerabilidade.

Outra questão que gostaria de apresentar é que me incomodou um
pouco sua apresentação, na medida em que você colocou as ações
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de assistência social como uma forma de execução direta do Estado.
Ou seja, o Estado será fomentador e articulador, mas quem executará
os serviços é a rede socioassistencial.

Desde 2004, estamos discutindo no País, e em especial em Minas
Gerais e nos Municípios mineiros, a implementação do Sistema Único
de Assistência Social. Esse sistema foi deliberado pelo Conselho
Nacional, a partir de uma deliberação de conferência nacional. Ali
temos as atribuições dos Municípios, do Estado e da União, na
consolidação do Suas.

Na medida em que colocamos num instrumento como o PMDI que
essas ações são de responsabilidade da sociedade civil, mas o
Estado não assume essas responsabilidades para si, não entendo por
que estamos falando de política pública.

Portanto acredito que o Estado deva assumir a responsabilidade no
co-financimento, nas diretrizes e no monitoramento das ações. Há
propostas e consórcios, pois o Estado é muito grande. No caso da
proteção especial de alta e de média complexidade apresentado na
proposta do Suas, existe possibilidade de consórcios municipais e
regionais. Fomentar é papel do Estado. Há a questão do co-
financimento das políticas tanto da proteção básica quanto da
proteção especial.

O PMDI, plano a longo prazo, é um instrumento que vai balizar e dar
sustentação ao PPAG, um plano a curto prazo. Dessa forma, é
importante que a assistência tenha o mesmo “status” da saúde e da
educação, ou seja, o “status” de uma política pública de Estado, pois
isso é responsabilidade do Estado e dever do cidadão.

No seu pronunciamento, você abordou, com muita propriedade, a
articulação entre a educação e a saúde. Todavia você simplesmente
não mencionou assistência social como política pública. Isso me
incomodou, pois estamos num momento de consolidar a assistência,
mas não na perspectiva existente até 1983, considerando-se uma
ação da sociedade civil, balizada na benesse, na caridade, não no
direito. Estamos trabalhando justamente na contramão disso, ou seja,
colocando a assistência no patamar de uma política pública estatal,
com responsabilidade das três esferas de governo e da sociedade
civil. Isso não ficou claro na sua intervenção.
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Queria que você abordasse como se dará a articulação das demais
políticas sociais, em especial a política de assistência social. Gostaria
ainda que você esclarecesse se, de fato, o Estado considera a
assistência social uma política pública de Estado e não só uma
política a ser executada pela rede socioassistencial. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Sr. Ronaldo e passo a palavra à
Deputada Elisa Costa e, posteriormente, ao Vereador Daniel Ramos.

A Deputada Elisa Costa - Saúdo o Deputado André Quintão e
demais convidados e cumprimento o Estado de Minas Gerais. Ouvi
atentamente as exposições, até porque estamos trabalhando um
plano para 2023. Tinha certo conhecimento sobre essa questão, mas
esses números nos assustam. O Sr. Cláudio Chaves Beato Filho,
Coordenador-Geral do Centro de Estudo de Criminalidade e
Segurança Pública, falou sobre o homicídio nas regiões
metropolitanas na região do Vale do Rio Doce. Aliás, esse é um tema
que assusta várias cidades, principalmente Governador Valadares,
cidade da minha origem. Precisamos pensar em macropolíticas de
desenvolvimento regional na segurança pública, especialmente para a
juventude, pois essa é uma região onde, historicamente, os jovens
têm matado e morrido todos os dias.

Chamo a atenção para essa realidade e para a importância de unir a
educação à saúde no debate sobre a permanência na escola integral
e integrada. Essa é uma questão muito importante e deve ser
aprofundada a abordagem das estratégias que estão sendo
analisadas, bem como os dados para combater e minimizar a
criminalidade e a violência nessas regiões. A região do Rio Doce e
outras regiões também disputarão esse debate. O Norte, o Mucuri e o
Jequitinhonha são regiões onde já trabalhamos, e o Deputado
Sebastião Helvécio solicitou também a inclusão da Zona da Mata. Na
verdade, essas são regiões onde o IDH é mais baixo. Portanto, esse
processo deve ser analisado com bastante atenção.

Gostaria de citar o Vale do Rio Doce, não apenas pensando
corporativamente, porque não é esse o sentimento, mas, sim, por
tratar-se de uma região que historicamente exportou a mica e a
madeira. Hoje tiramos de lá o que há de mais fundamental na região,
que é o ser humano, a pessoa humana.
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O Vale do Rio Doce é a região de maior emigração. O foco da
emigração é o Vale do Rio Doce, por absoluta falta de oportunidade,
especialmente para a idade considerada produtiva, que vai dos 18 aos
40 anos. Trata-se de uma região que precisa, de fato, desse cuidado.

É a primeira vez que o Rio Doce entra num plano de
desenvolvimento, para se pensar o conjunto da redução das
desigualdades e, principalmente, potencializar-se a economia e o
desenvolvimento social daquela região.

Na parte da manhã, propusemos a organização de agências de
desenvolvimento em todas as microrregiões, a fim de pensarmos
modelos e projetos a serem desenvolvidos não a partir de uma
proposta, e sim de modelos de participação com as comunidades, ou
seja, de diagnósticos participativos envolvendo o conjunto das cidades
e regiões, e das lideranças, a fim de formularmos verdadeiros projetos
de desenvolvimento, baseados na experiência de vida dessas
pessoas. Isso é fundamental.

É fundamental que o governo tenha metas, mas que essas metas se
materializem e se realizem na presença de representantes das
regiões e com a participação das pessoas da região. Somente dessa
forma vamos poder construir metodologia participativa e
desenvolvimento a partir da realidade de cada região.

No plano a ser materializado no PPAG, será preciso que haja
recursos para estudos de diagnósticos. Recentemente, a Fundação
João Pinheiro apresentou um estudo da Região Metropolitana do Vale
do Aço, extremamente interessante, potencializando de fato e
dinamizando a economia. Achei isso muito interessante, Deputada
Rosângela Reis, por se tratar de um estudo que realmente presta
contribuição com base na reflexão feita com as cidades e com a
região.

Quanto ao fato de o PIB do Vale do Rio Doce estar um pouco
elevado, é porque se inclui, no Vale do Rio Doce, o Vale do Aço. Na
região de planejamento do Rio Doce, o Vale do Aço está incluído,
visto que aí estão a Usiminas, a Acesita e a Cenibra. Na verdade, a
relação do PIB se dá por essa relação de planejamento, que não
retrata a realidade do restante do Vale do Rio Doce. Isso também
precisa ser considerado nesses estudos.
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Por fim, essa região, assim como o Norte e os Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha, é uma região de grande concentração de terra.
Assusta-me um pouquinho a perspectiva que está sendo apresentada
aqui, em relação ao agronegócio. Dessa forma, essa é uma região em
que devemos democratizar o acesso à terra, possibilitar o
fortalecimento da agricultura familiar e considerar as experiências que
dizem respeito ao agronegócio, especialmente em relação às políticas
de segurança alimentar relacionadas aos pequenos e médios
agricultores. Não podemos pensar numa região do tamanho do Norte,
do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce apenas com a perspectiva
de priorizar o agronegócio, porque isso significaria desconsiderar as
experiências regionais, especialmente as experiências dos pequenos
agricultores, e o fortalecimento da agricultura familiar, que também é
fundamental.

Em relação ao combate à pobreza, falou-se sobre as dificuldades
dessa ação. Realmente, não é fácil distribuir renda nem trabalhar na
redução e até no combate efetivo à pobreza.

Na parte da manhã, o Prof. Eduardo deixou claras a participação e a
contribuição do programa Bolsa-Família na redução da pobreza no
Brasil, na inclusão social de milhares de famílias e na permanência
das crianças na escola, até garantindo a educação de qualidade. Por
que não fazer essa integração das políticas do Estado com os
programas do governo federal, especialmente os programas de
combate à pobreza e o Bolsa-Família, que é um programa direto de
transferência de renda e também de inclusão social, visto que nele se
integra um conjunto de outras políticas de combate à pobreza, de
garantia da dignidade, do direito à alimentação e dos direitos básicos
de nossa população?

No Brasil, alguns Estados têm feito acréscimos aos valores do
Bolsa-Família. Por que não trabalharmos uma renda básica de
cidadania que contribua efetivamente com a redução da pobreza a
médio prazo no Estado de Minas Gerais?

Todas essas ações terão sucesso, porque, no meu entendimento,
são significativas e importantes. Devemos lutar pela recuperação do
papel do Estado, de forma inclusiva e comprometida com as camadas
populares e com os seus técnicos preparados, que necessitam de
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melhores salários. O Estado deve, portanto, cumprir esse papel como
indutor do desenvolvimento. Que não se tenha uma visão empresarial
do Estado, mas uma visão de política pública e social destinada à
maioria da população.

Para finalizar, gostaria de dizer que fiquei chateada. Realizamos
bons debates aqui, na Assembléia Legislativa. Hoje, o Governador
Aécio disse à imprensa que a herança que o Presidente Lula e o PT
deixarão para o Brasil é o aparelhamento da máquina pública. Como
podemos dizer isso, se queremos um Estado com políticas públicas,
programas sociais e de desenvolvimento, mas não temos pessoas,
equipes, técnicos com salários dignos? Foram criados 626 cargos
comissionados a mais no Brasil, contra 500 em Minas Gerais, criados
por leis delegadas. Isso não contribui para este debate! Entendemos a
importância da criação de políticas públicas no Estado de Minas
Gerais. Portanto um PMDI também é feito com servidores bem
remunerados, um Estado recuperado e políticas públicas universais
para os mineiros. Muito obrigado.

O Vereador Daniel Ramos - Boa-tarde a todos. É um prazer estar
aqui. Meu nome é Daniel, sou Vereador de Águas Formosas,
Município do Vale do Mucuri. O Vale do Jequitinhonha foi apresentado
aqui. Alguns imaginam que o Mucuri é o Jequitinhonha, mas as
regiões são divididas.

Parabenizo a Assembléia Legislativa por este evento. Infelizmente,
as regiões mais pobres são pouco representadas neste debate. Sua
inserção só ocorre se o debate for regionalizado, para fortalecer a
participação das comunidades do interior. Para chegarmos aqui,
fazemos sacrifícios, enfrentamos dificuldades, viajamos por longas
horas e ainda temos condições de participar deste encontro.

Quero fazer três perguntas. A primeira se dirige ao Sr. Iran Almeida
e diz respeito ao desenvolvimento regional. De fato, ficamos
preocupados com o que foi dito aqui, pela manhã, quanto ao
agronegócio e à produção de celulose. Especialmente a região do
Vale do Mucuri tem experiências de desenvolvimento regional em que
só falta a participação do Estado. São experiências na melhoria da
qualidade de vida e na produção de alimentos, como o mel e o queijo.
Falta apenas a participação do Estado para fortalecer tecnicamente a
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produção e fazer com que ela tenha valor.
Precisamos estudar melhor as regiões e apresentar propostas.

Quanto aos investimentos de valorização da produção local, o que
existe de específico para o Mucuri e o Jequitinhonha?

No que se refere à educação, fico preocupado com essa exposição
porque vivemos um momento de expansão do ensino superior. Hoje,
Teófilo Otôni já tem universidade federal. Minas tem a Unimontes e a
Uemg. Em nenhum momento essas universidades foram lembradas,
especialmente a Unimontes, que está no Norte de Minas e já esteve
“de passagem” em Águas Formosas, por meio do curso Normal
Superior, que era uma extensão e durou dois anos. Depois retornou a
Montes Claros.

Por que as universidades estaduais não são melhor utilizadas
nessas regiões mais carentes para a formação dos profissionais
especialmente na área da educação, que hoje é carente de formação?
A maioria dos profissionais de educação - quase 70%, 80% - estudou
em faculdades particulares, cuja mensalidade é altíssima. Essas
universidades públicas têm de ser utilizadas a serviço do povo. Falta
isso. Não ficou muito claro.

O Deputado lembrou a construção de escolas. No interior, as
crianças andam uma ou duas horas para chegar à escola. Quer dizer,
elas não têm acesso. Dificilmente o Município quer criar escola
nucleada para 12, 13 ou 14 crianças. Hoje quem está pagando a
maioria dos transportes escolares para os estudantes são os
Municípios. Quando o Ministério Público entra na Justiça, entra contra
o Município, que tem de cumprir uma determinação judicial e pôr o
carro onde não há nem ponte para passar. No Maranhão, vimos ponte
ligando lugar nenhum a nada. Por outro lado, no interior, onde é
preciso, não há.

Precisamos deixar claro como será feito o investimento nessa
questão do transporte escolar. Isso parece algo simples. Todavia,
para nós, não é, porque as crianças estão sendo retiradas das escolas
pelos pais, ou seja, estão sem freqüentá-las por falta de transporte
escolar.

Na questão da saúde, o Pró-Hosp foi algo importante, fundamental
para nós. Precisamos nos lembrar disso. A nossa região atravessa um
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problema gravíssimo de especialista. Por exemplo, nos últimos dois
meses, Teófilo Otôni contava para atender pelo SUS com apenas um
ortopedista. Em Águas Formosa, um paciente ficou 16 dias no pronto-
socorro, com a perna quebrada, esperando uma vaga para ir para
Teófilo Otôni. Falta incentivo para os profissionais especialistas
aceitarem esta ida para o interior, a fim de que esta política de
regionalização da saúde funcione de fato. Vemos isso como algo
ainda longe da nossa realidade. Peço que falem um pouco sobre isso.

Gostaria de apresentar uma reclamação. Todas as vezes que esses
planos são apresentados, esquecem-se de um outro lado: os
trabalhadores. Especialmente na área da educação, precisamos de
política de valorização dos trabalhadores da educação. Como servidor
público estadual, não vejo isso acontecer. Não sei por que as nossas
paradas não são anunciadas.

Portanto é preciso que, nesses planos, seja incluído que o
profissional da educação que tem formação e é mais valorizado
construirá educação com mais qualidade. Com o salário que aí está,
ficará difícil. Era o que tinha a dizer.

O Deputado Carlin Moura - Boa-tarde a todos e a todas. Na verdade,
é mais uma reflexão e um questionamento. Em razão de a Mesa ser
bastante eclética, gostaria de dirigir-me ao Sr. Iran Almeida Pordeus,
Coordenador Executivo Adjunto do Programa Estado para Resultados.
Se, grosso modo, fizermos um histórico do desenvolvimento
econômico de Minas Gerais, poderemos entender resumidamente
dois paradigmas principais - aliás, paradigmas esses que eu resumiria
no desenvolvimento de Minas Gerais nos anos 60 e 70 e nos anos 80
e 90. Considero esses dois modelos distintos. Os anos 60 são
marcados fortemente pelas instituições públicas de apoio e promoção
industrial do Estado, que tomaram corpo e se consolidaram. Em razão
disso, houve um crescimento da indústria de transformação, fazendo
com que, à época, a economia mineira superasse a economia
nacional. Nos anos 70, houve mudanças estruturais no Estado,
marcado por ações governamentais e de agências públicas de
fomento, facilitando o crescimento do setor metal-mecânico e a
instalação de empresas ligados ao setor de mínero-metalurgia.
Posteriormente, veio o modelo dos anos 80, que é marcado
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justamente pelo enfraquecimento do apoio governamental aos setores
estratégicos da economia, limitando, aliás, a expansão de diversos
setores, entre eles a agroindústria. Nos anos 90 houve a liberalização
marcante da economia, que transformou o panorama econômico do
Estado. O apoio à industrialização perde eficácia, e o Estado,
acompanhando o ritmo de crescimento do próprio País, também entra
numa profunda decadência econômica.

Fiz essa digressão para fazer a seguinte pergunta: qual o modelo
adotado atualmente pelo PMDI em 2007? Muito se fala das parcerias
com o setor privado em todas as intervenções como centro para o
desenvolvimento econômico de Minas Gerais. O setor público deixa
de cumprir o seu papel? Refiro-me ao Estado não simplesmente como
intermediador do desenvolvimento, mas como investidor. Fiz essa
pergunta porque chegou aqui a esta Assembléia o PMDI no mês de
maio de 2007. Nesse mês já havia, na esfera nacional, a divulgação,
para todo o País, do PAC, que tem uma marca profunda do
investimento público do Estado como investidor para a promoção do
desenvolvimento e voltado para as questões das mazelas sociais. No
PMDI não há uma linha da interface entre o PMDI e o PAC, que tem
investimento da ordem R$500.000.000.000,00 para os próximos anos
no País. Aqui em Minas Gerais haverá um investimento de mais de
R$3.700.000.000,00. Então, promoveremos o desenvolvimento
integrado e sustentável do Estado meramente à mercê do investidor
privado ou o Estado entrará com um papel estratégico como
investidor? Cito o exemplo da educação. É possível promover o
desenvolvimento de Minas Gerais sem o desenvolvimento maciço na
educação? Não me refiro a projetos fantasmagóricos. Quero saber se
o Estado investirá no ensino profissionalizante e técnico, criando as
escolas técnicas estaduais e colocando-as para funcionar. Quando
falo em desenvolvimento integrado do Estado, quero saber se a nossa
universidade deixará de ser uma mera fantasia no papel ou contará
realmente com investimento público para desenvolver ciência e
tecnologia, ajudando, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha a sair da
situação de miserabilidade. O modelo adotado no PMDI de 2007 é o
do setor privado ou o do Estado como agente fomentador de
investimento, do desenvolvimento e do crescimento do nosso Estado?
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A Sra. Neusa Melo - Sou da Articulação de Mulheres Brasileiras da
Rede Feminista de Saúde. A minha pergunta é dirigida aos
debatedores de modo geral.

Durante todo o dia, em todas as discussões, a única apresentação
em que houve algum recorte e que colocou como projeto estruturador
algo relacionado à mulher foi a do Marcelo Gouveia, Secretário de
Saúde, que coloca o programa Viva Vida como programa estruturador,
e o faz corretamente porque a mortalidade infantil e materna
demonstra subdesenvolvimento. A redução desses índices é uma
batalha constante do governo e do movimento de mulheres. Hoje, no
Brasil, a mulher constitui 52% da população, está próximo de 50% da
PEA e 30% dessas mulheres são chefes de família. Então, não
consigo imaginar um programa de desenvolvimento que não tenha
recorte de gênero. É isso que gostaria de saber. Nesse mapinha do
planejamento estratégico, caberia muito bem um quadrinho com
promoção da eqüidade de gênero.

É sempre bom lembrarmos que a plataforma de ação da
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento,
realizada no Cairo, afirmou que o desenvolvimento só é possível com
a presença imponderada e eqüitativa das mulheres. Por isso,
achamos que é importante abrir caminho para essa questão. O
governo do Estado criou recentemente a Coordenadoria de Políticas
para Mulheres e tem um propósito de articular políticas para as
mulheres no Estado. Não temos nenhuma garantia de que essas
questões serão incluídas nesse plano. Gostaria que os debatedores
se posicionassem a respeito desse plano.

O Sr. Jair Pereira dos Santos - Boa tarde, Deputado André Quintão,
demais componentes da Mesa. Gostaria também da saudar os demais
Deputados e Deputadas presentes neste Plenário.

Senhoras e senhores, meu nome é Jair Pereira dos Santos. Sou
egresso da UFMG. Estou plenamente de acordo com a fala do
companheiro Carlin em relação ao Vale do Jequitinhonha. Entendo
que é necessário transformar esse vale de miséria. Por que não
transformá-lo num vale de redenção? No esforço de desenvolver o
País, poderiam implantar ali, por exemplo, uma grande malha
rodoviária que interligasse o Brasil de Norte a Sul e de Leste a Oeste.
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Essa é uma proposta que iria revitalizar o Vale e redimi-lo da miséria.
Já é hora de passar a limpo o Vale do Jequitinhonha.

Vou expor um tema muito forte, que é a questão das universidades
federais deste país, que estão em greve há 30 dias. Vamos precisar
de vocês e dos demais Deputados desta Casa para a abertura de uma
reunião solene em defesa dos serviços públicos deste país, pois
estamos há 12 anos sem nenhum reajuste salarial. Nenhuma
expressão da classe trabalhadora sobrevive a tamanha destruição.
Portanto, estamos anunciando que vamos, com o concurso do André
e dos demais Deputados que estão me ouvindo, “botar o bloco na
rua”, porque chega de tanta destruição dos serviços públicos e de
seus servidores. Na verdade, companheiros, gostaria de me ater ao
tema do desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha e outros.
Segundo estudos feitos pelo Núcleo de Petróleo da Fundação
Gorceix, denominada Nupetro, ligada à Universidade Federal de Ouro
Preto, há grandes jazidas de gás natural, precisamente nas
localidades de Alto Paracatu, Remanso do Fogo, Pirapora, Januária,
Montalvânia, situadas no Noroeste e Norte de Minas.

Essa futura província de gás natural está localizada na bacia do Rio
São Francisco. Segundo as informações, são jazidas estimadas da
ordem de cerca de 1.000.000.000.000,00m3, comparáveis às grandes
jazidas da Sibéria, que são as maiores do planeta. Portanto é preciso
determinar à Petrobras que inicie imediatamente sondagens para a
exploração que resultará em emprego e renda para as sofridas
populações dessas regiões e redimirá Minas Gerais e o Brasil.
Segundo a Nupetro, essas jazidas poderão levar o País à auto-
suficiência por 60 anos. Portanto é preciso que tanto a sociedade
organizada quanto o governo mineiro e a Assembléia Legislativa
tenham olhos para ver toda essa potência que se avizinha
futuramente como uma das maiores na questão do gás natural.
Companheiros, vamos ficar livres, independentes da Bolívia. Por que
ficaremos suplicando-lhe que nos forneça o gás quando temos gás
suficientes em Minas Gerais? Muito obrigado.

A Sra. Darci Villaça - Falo em nome do Colegiado dos Gestores
Municipais de Assistência Social. Gostaria, primeiramente, de
parabenizar a Assembléia por este debate e por propiciar a
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participação e mobilização da sociedade na discussão desse
importante instrumento, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado.

Em nome do Colegiado dos Gestores da Assistência Social, quero
dizer que é muito cara para nós essa participação. Ficamos surpresos
com a exposição da Sra. Emília referente à redução da pobreza e
inclusão produtiva, onde mais uma vez a assistência social fica
relegada como uma política residual. Já que esse plano, conforme foi
exposto pelo Deputado Sebastião Helvécio, orientará - será o pai -, os
PPAGs que virão adiante, quero recordar o PPAG, no primeiro ano do
governo Aécio Neves, 2003, quando começamos a discutir o PPAG
2004 e 2007, que se encerra neste ano, em que a assistência social
não aparecia como um projeto estruturador do governo do Estado -
por meio do Movimento de Assistência Social e da Comissão de
Participação Popular desta Casa, fez-se uma emenda, e a assistência
social entrou como um projeto estruturador. Portanto é importante que
no PMDI a assistência social apareça como uma responsabilidade do
Estado, e não como uma responsabilidade da sociedade mineira,
como está colocado nos seus eixos estratégicos. Onde está o papel
do Estado que está definido na Lei Orgânica da Assistência Social?

Ainda em sua apresentação, a Emília colocou o Estado como
colaborador com os Municípios na gestão da assistência social, e na
NOB-SUAS - a NOB operacional básica da assistência social -, ficam
definidas as atribuições e a competência do Estado no co-
financiamento dessa política, no apoio técnico, com quadros de
recursos humanos capacitados, não para colaborar, mas para ajudar
os Municípios a implementar a gestão da assistência social, ou seja,
apoiar os Municípios e co-financiar os projetos com recursos do
Estado. Não precisamos falar disso nesta Casa, que é conhecedora
de toda a situação. Temos de reconhecer que houve um aumento do
investimento do Estado nessa política, mas isso ainda está muito
aquém do que precisamos para Minas Gerais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Darci. Estou inscrito também e
serei breve e bem objetivo. Quanto à questão para o Dr. Iran, já foi
dito que percebemos um eixo muito forte no agronegócio como
elemento de dinamismo da economia nas regiões menos
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desenvolvidas. Gostaria que o Dr. Iran pudesse falar um pouco a
respeito de como o Estado no PMDI vê a questão do fortalecimento da
agricultura familiar.

Dirijo a segunda questão ao Secretário Marcelo. Quanto à
segurança alimentar, acredito que ela tenha importante papel na
promoção de uma vida saudável. Senti que, no conjunto do PMDI, a
política de segurança alimentar aparece pouco, aparece vinculada à
redução da pobreza. Sinto falta, ainda que na rede de serviço, de ela
não estar nem como objetivo nem como iniciativa nem como resultado
finalístico do Vida Saudável. O direito humano à alimentação, para
mim, talvez seja um dos grandes caminhos de promoção, exatamente
na perspectiva apresentada pelo Secretário.

Foi apresentado o PMDI, há os anexos e até mesmo o projeto de lei,
que é extenso. Concordo com as metas no que se refere à ampliação
do ensino técnico profissionalizante estadual, mas não identifiquei, no
PMDI, essas metas. Gostaria de saber se se trata de um equívoco
deste Deputado, ou se, de fato, isso poderia ser acrescido ou se foi
uma sugestão de um estruturador, mas que não está nominado no
PMDI.

Uma dúvida para a Emília: no Projeto Travessia, há uma meta no
resultado finalístico, como números de regiões, 10 para 2011 e 92
para 2023. A minha dúvida é técnica: se se trata de Municípios ou de
regiões. Se se tratar de regiões, para 92 regiões, talvez seria outro
conceito territorial, por exemplo, microrregiões. Não sei se foi um erro
técnico na remessa do PMDI, pág. 33.

Por fim, uma questão mais geral, principalmente para o Secretário
de Educação e para a Emília, que diz respeito a uma lei no Estado, de
minha autoria, que prevê ações de acompanhamento social na
educação. Sejam para os resultados finalísticos da educação, que são
importantes, sejam para o êxito do Poupança Jovem, sejam para o
Bolsa-Família, acho ações de acompanhamento social na
intersetorialidade, na integração das políticas públicas, fundamentais.
Não acredito que a necessária melhoria de um projeto pedagógico
seja suficiente para diminuir a evasão, para melhorar o nível de
rendimento e para haver melhor desenvolvimento do estudante. Isso
tem de estar, necessariamente, acoplado a ações de



1696

acompanhamento social. Apenas a transferência de renda ou a
poupança não garante isso. Como o Estado enxerga isso? Faço essa
pergunta porque já apresentei emenda ao PMDI, como também
apresentei à Emília uma emenda sobre política de assistência social,
o que também me estranhou, pois ela é tratada de forma indireta.
Aliás, o Estado já anunciou nesta Casa que haverá um projeto
estruturador de fortalecimento do Suas. Talvez tenha sido mal
apresentado no PMDI ou talvez não tenhamos compreendido. Se o
Estado inserir fortalecimento do Suas como projeto estruturador -
estruturador compõe a carteira de áreas de resultados -, por que a
assistência não entra nem mesmo na rede de serviços ou é colocada
de maneira indireta? Gostaria de obter essas informações.

Passo a palavra ao Sr. Gustavo de Paula Souza, de Ipatinga, e,
posteriormente, aos Deputados Domingos Sávio e João Leite.

O Sr. Gustavo de Paula Souza - Boa tarde a todos. Cumprimento a
Mesa na pessoa do Presidente, Deputado André Quintão. Sou
Secretário de Planejamento no Município de Ipatinga. Trago duas
questões que talvez tragam reflexões na construção do PMDI.

Apesar de a Deputada Elisa Costa dizer que, na apresentação do
Cláudio, o Rio Doce foi mencionado talvez levando em consideração a
Região Metropolitana do Vale do Aço, entendi que a única citação
feita foi relativa à de Belo Horizonte. À do Vale do Aço, uma das duas
instituídas por lei no Estado, não foi. No material disponível na internet
e nas exposições feitas hoje, nenhuma menção específica foi feita
para as questões da Região Metropolitana do Vale do Aço.
Entendemos o tratamento específico de questões de regiões como o
Vale do Jequitinhonha.

Não posso falar especificamente de Ipatinga, mas, nos 22
Municípios que agregam a região, há alguns com IDH semelhante aos
do Jequitinhonha. Logo, quero saber se a região será contemplada no
detalhamento das ações em algum momento, levando em
consideração questões tratadas, entre elas, a regionalização da
saúde, que já é realidade na Região Metropolitana do Vale do Aço.
Ipatinga, cidade-pólo, recebe pessoas de todo o seu entorno, além do
colar metropolitano. Esperamos tratar essa relação na região
metropolitana, cuja assembléia e efetivação estão em passos
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acelerados. O Prefeito da cidade-pólo, Sebastião Quintão, tem
participado ativamente do processo.

Imagino que o exposto na internet sobre o PMDI, de maneira geral,
seja um resumo e que haja por trás um estudo detalhado, que
possivelmente tenha identificado microquestões em Municípios ou
pelo menos regiões. Sugiro que esse material seja estratificado e
encaminhado para os Municípios ou pelo menos para as regiões, a fim
de que as Prefeituras tenham conhecimento da ação do Estado, dos
detalhes apurados para, quem sabe, juntar esforços, para que possam
agir no mesmo caminho, no mesmo sentido, tornando mais eficazes
as ações previstas no plano.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado André Quintão. Minha
presença nos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos me
impediu de acompanhar as exposições realizadas nesta tarde. Ouvi
apenas a explanação sobre a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
Interessava-me muito ouvir sobre todos os temas, especialmente a
segurança pública, com a sempre importante opinião do Prof. Beato.
Se continuarmos sem um planejamento nacional, como será a
segurança em Minas se detemos 25% da malha rodoviária federal?
Os números mais recentes mostram um vazio de quase dois mil
homens da Polícia Rodoviária Federal. Os postos da polícia estão
abandonados. A situação é de insegurança até para os servidores, e
sabemos que esse é o caminho do tráfico de drogas e armas. Como
será o futuro do Estado, uma vez que não produzimos armas ou
drogas?

Elas vêm de algum lugar e chegam a Minas Gerais.
Lamentavelmente, temos visto um crescente consumo de drogas e
uma população cada vez mais armada. Gostaria muito que o Prof.
Beato falasse a esse respeito.

Andamos muito por Minas Gerais - recentemente a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais esteve em Buenópolis, e amanhã
a Comissão de Direitos Humanos estará em Janaúba, depois em
Montes Claros - e temos percebido uma enorme expectativa em
relação ao etanol. Gostaria que o Sr. Iran falasse a respeito dessa
questão agrícola e ambiental, com a qual estamos muito preocupados,
por estar ligada à precariedade do trabalho. Agora que os usineiros
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parecem ser os heróis do País, o plantio de cana será a esperança
para os Vales? Essa é uma expectativa muito forte no País; parece
que plantar cana será a redenção em alguns lugares, e isso me
preocupa muito. Tenho relatórios muito pesados sobre a precariedade
desse trabalho no País, há trabalhadores que morrem de cãibras. Já
tive cãibras fortes, mas nem imagino o que seja uma cãibra que leva à
morte. Portanto, gostaria de ouvir a respeito dessa expectativa.

Gostaríamos de ter discutido o PMDI por mais tempo e já estou com
minhas emendas prontas, mas tenho muita esperança de que nos
preparemos para o PPAG, no qual temos obtido grandes conquistas,
como o Plano Estruturador para o Esporte, com grande apoio desta
Casa. Agora estamos lutando pelo Campos Verdes, para que a
população das nossas regiões metropolitanas e das outras regiões do
Estado tenha os campos de futebol gramados e arborizados. O
entorno desses campos é o local de lazer da população mais carente,
que os utiliza para jogar futebol ou gerar renda, pois muitos colocam
bancas para vender artesanato e outras coisas. Tudo isso gerado pelo
Plano Estruturador do Esporte, que propiciou a iluminação de mais de
500 campos de futebol em Minas Gerais. Portanto, tenho a
expectativa de que nos preparemos para o PPAG.

Lamento não haver participado deste ciclo desde o início, pois
estava na Comissão de Direitos Humanos em um debate importante.
Considero minha participação nessa Comissão muito importante, e
amanhã estaremos nos quilombos em Janaúba, onde houve um
assassinato. A Comissão acompanhará o caso e dará atenção aos
quilombolas.

Gostaria de provocar e perguntar ao Dr. Marcelo a respeito de um
cenário futuro com o parco financiamento do SUS. O que está
reservado para nosso futuro? Estamos acompanhando a situação da
saúde na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a ausência de
médicos e a espera de pessoas para serem atendidas no nosso
Município. Outro dia, acompanhava o clamor do Presidente do
Conselho Municipal de Saúde em Belo Horizonte a respeito da
situação dos pobres na nossa cidade, que não conseguem ser
atendidos, e da morte de pessoas no atendimento de saúde em Belo
Horizonte. Se continuarmos nessa situação, como será nosso futuro?
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Termino com uma provocação a todos da Mesa: a continuar sem um
pacto federativo, com essa concentração de recursos na mão do
governo federal, sem recursos para os Estados e os Municípios, qual
a nossa expectativa para o tempo que se apresenta mais para a
frente? Muito obrigado. Sr. Presidente, desculpe-me por ter
ultrapassado o tempo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o
Deputado Eros Biondini, Vice-Presidente da Comissão de Participação
Popular, está realizando uma viagem de representação hoje, pela
Assembléia Legislativa, e não pôde estar presente. Temos algumas
perguntas por escrito, e pediria a atenção dos expositores e
convidados. Algumas têm endereço certo - pessoa definida para
responder -, e outras são gerais. Nesse caso, sintam-se à vontade
para responder. Marina e Gilberto, Conselheiros Estaduais do
Consea-MG, fazem a seguinte pergunta: “A Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável - Sans - está colocada no PMDI, pág. 18, eixo
3.2.6, ‘Eqüidade e bem-estar como ações da política de assistência
social’. Levando em consideração a história e os avanços da política
de Sans no Estado, que possui uma lei orgânica, plano de ação e
conselhos, o PMDI deveria tratá-la no mesmo patamar de políticas
públicas com propostas de ações e co-financiamento, na garantia do
acesso do direito humano à alimentação adequada”. Pergunta dirigida
à Emília. Outra pergunta para a Emília, do Obedes Barbosa: “Quais
são os investimentos reais do governo para reduzir a pobreza e
garantir os direitos básicos do cidadão, incluindo o combate ao
trabalho infantil, ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes?”.

Pergunta dirigida ao Prof. João Antônio Filocre, de Gláucia Barros,
da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: “Que
padrões internacionais orientarão o salto de qualidade de ensino?
Quais são as metas físicas para a implantação da escola em tempo
integral para o próximo quadriênio? Como se dará a participação do
governo estadual na ampliação do atendimento das creches e pré-
escolas às crianças em situação de vulnerabilidade social?”.

Rodrigo Andrade, do Instituto Horizontes, faz uma pergunta ao Prof.
Cláudio Beato: “O que explica a inflexão tão nítida das curvas de
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crescimento de crimes contra a pessoa e o patrimônio a partir de
1996?”. Faz também uma pergunta para o Dr. Iran: “De que modo o
PMDI está considerando a questão da rede urbana, dos pólos de
desenvolvimento, na estruturação e reforço das iniciativas na região
do Grande Norte?”.

Neimar, da UEE, faz uma pergunta à Mesa, que aliás já foi
mencionada pelo Deputado Carlin Moura: “Tendo em vista que o
governo federal lançou um Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC -, que visa ao desenvolvimento nacional - logo, também de Minas
Gerais -, gostaria de saber se o PMDI está relacionado ou se
relacionará com o PAC para aumentar os avanços do PMDI”.

Kátia Lacerda Campos, do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, faz uma pergunta dirigida ao Prof. João
Antônio: “Qual a meta para 2011 no que se refere ao número ou
percentual de alunos matriculados em escolas de tempo integral?”. A
mesma pergunta da Srta. Gláucia.

Aécio Miranda, do gabinete da Vereadora Suzane, de Santa Luzia,
para o Prof. Cláudio: “Como o senhor avalia o trabalho dos Conselhos
Comunitários de Segurança Pública - Conseps? O PMDI prevê
investimentos para melhorar a parceria de polícias e comunidade?”.

Pergunta do Felipe Vieira, da Faculdade de Direito da UFMG,
dirigida ao Secretário Marcelo: “Qual tem sido o impacto das
sentenças judiciais na política pública de distribuição de
medicamentos? Esses tipos de decisões ou liminares têm tido um
impacto negativo suficiente para causar a realocação dos recursos na
área? O senhor considera que existe uma tendência de excessiva
juridicização das políticas públicas, em especial da saúde?”.

A Sra. Aline Roberto, da Secretaria de Planejamento da PBH, faz a
seguinte pergunta à Mesa: “Como o arranjo dos consórcios públicos -
Lei nº 11.107, de 2005 - tem sido visto pelo governo estadual? Tem
sido considerado como instrumento de desenvolvimento
metropolitano? Em que áreas poderia ser efetivado?”.

Temos ainda duas últimas perguntas, do Sr. Nísio de Sousa,
engenheiro mecânico: “As tecnologias socioeconômicas ambientais
estão contempladas nos temas do PMDI?”. Ele se disponibiliza a
discutir esse assunto. Há também uma pergunta para o Dr. Iran: “As
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metas relativas a esgoto abrangem coleta e tratamento de esgoto
sanitário ou coletam o esgoto e o jogam nos cursos d’água com
grandes prejuízos ambientais e para a saúde?”.

Há uma outra pergunta aqui, que nem lerei porque é quase um
testamento, embora esteja muito bem fundamentada. O tema já foi
tratado, mas quero mencioná-la porque veio do Vice-Presidente do
Conselho Estadual de Assistência Social, Sr. Jean Carlos, exatamente
pela assistência social estar colocada como ação indireta no PMDI.
Ele faz uma fundamentação muito boa. Eu a entregarei, na íntegra, à
Sra. Emília Paiva.

Passarei a palavra aos expositores, na mesma ordem inicial,
lembrando-lhes que esta audiência está sendo transmitida ao vivo
para mais 200 Municípios mineiros. Estou passando para o Dr. Iran
uma última pergunta que nos chegou, direcionada a ele.

O Sr. Cláudio Chaves Beato Filho - Obrigado, Deputado André
Quintão. Procurarei agrupar as perguntas, já que muitas delas dizem
respeito, de um lado, à tendência geral da criminalidade e violência no
Estado e, de outro, sobre o que fazer especificamente em relação a
algumas áreas.

Começarei por essa última, especialmente porque ela diz respeito a
uma tendência preocupante, que é a alta taxa de homicídios,
principalmente entre os jovens de Minas Gerais. Mencionei a região
do Vale do Rio Doce e vários Municípios. Na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, temos Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das
Neves e Ibirité. Ao lado de Valadares, temos Montes Claros, Teófilo
Otôni e Uberlândia, mais em relação aos crimes contra o patrimônio.
Há também o Município de Ipatinga. Essas regiões realmente
merecem uma atenção especial.

O que fazer em relação a isso? Em primeiro lugar, esses problemas
acontecem de forma muito focalizada em determinadas áreas, em
cada um desses Municípios. Em Valadares, por exemplo, mencionei o
Morro do Carapina e Turmalina. Temos também outras regiões, como
Jardim Teresópolis, em Betim. Essas áreas são bastantes
circunscritas e mereceriam uma atenção especial. Em parte, o Escola
Viva tenta fazer algo, até como resultado de um estudo já traçado pelo
Crisp, a partir da definição dessas áreas.
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Justamente nessas áreas, a educação em tempo integral é mais
prioritária que em outras. Ou seja, nas áreas de risco, onde os jovens
ficam ociosos, é que reside o grande problema. Elas são prioritárias.
Daí a necessidade de concentrar vários tipos de ações, como as
relativas ao emprego, e o Projeto Travessia é uma tentativa de se dar
várias alternativas, com vários programas nessas áreas de risco. A
violência é um dos elementos, e essa ação transversal é fundamental.

Um aspecto que acho importante é a participação dos Municípios.
Fiquei morrendo de inveja da Sra. Emília, porque todos do Estado
querem participar quando o assunto é assistência social. Quando o
assunto é segurança, ocorre o contrário. Ninguém quer lidar com esse
problema, principalmente os Municípios. Pegando um gancho na fala
do Deputado João Leite, o governo federal deixa este abacaxi nas
mãos do Estado. Ninguém quer embarcar nesta canoa, o que é uma
pena, porque todos esses entes teriam muito o que fazer,
especialmente do ponto de vista da concentração dos esforços. Os
Municípios, pela capilaridade de suas agências, órgãos e programas,
teriam muito a fazer. O governo federal contribuiria com a capacidade
de financiamento. Temos uma capacidade quase zero, diria, de
indução, de experiência pelo governo federal.

Estava conversando com meus colegas. Por exemplo, na área de
educação, em que o governo federal, em princípio, não tem nada, não
tem quase escolas, são colocados R$1.500.000.000,00.

Na área de saúde, por meio do SUS, chegam aos Municípios cerca
de R$40.000.000.000,00. Na área de segurança pública, chegam
pouco mais de R$120.000.000,00 por ano. Eu diria que, ao lado dos
Municípios, o governo federal talvez seja o grande omisso no que se
refere à segurança pública: de um lado, pela capilaridade, e, de outro,
pela capacidade de financiamento, que seria fundamental em uma
área muito carente de recursos.

O que os Municípios, o Estado e o governo federal vão fazer nessas
áreas? Sabemos que não é apenas uma questão de programas
sociais genéricos. A idéia de que estamos fazendo programas sociais
e de que isso é suficiente para a segurança pública não encontra
lastro, por exemplo, nos resultados.

Temos um estudo do CDPA que mostra que o impacto do Bolsa-
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Família nas taxas de criminalidade é mínimo. O que funciona mais?
Qual é o melhor custo-benefício de ações dentro dessas áreas? São
justamente os programas focalizados e circunscritos à área de
segurança pública. Naturalmente, questões de emprego e de
educação, genericamente falando, são importantes como políticas
sociais e devem ser direitos garantidos a todas as pessoas. Todavia,
políticas específicas voltadas para a questão da segurança pública é
algo diferente, que tem de ser desenhado. Ao lado da questão
educacional propriamente dita, nesses locais, também temos de
preparar educadores para lidar com a atual realidade. Os educadores
ainda não estão preparados para lidar com a questão da violência,
com os conflitos nesses locais, não sabem como reincorporar jovens
que estão envolvidos com gangues dentro das escolas. Isso exige
uma estrutura ainda inexistente em nossas escolas.

Da mesma forma, os programas genéricos da Prefeitura têm de ser
ajustados para a questão específica nas áreas de risco. Como já
disse, emprego é importante, mas ter formas de ocupação, de
desenvolvimento de jovens e principalmente um tipo de atuação é
fundamental. Entrarei um pouco na pergunta do Deputado Sebastião
Helvécio, quanto ao que deve ser feito, por exemplo, com os jovens
que estão nessa faixa.

Há pouco tempo, participei de um seminário que discutia a questão
das gangues na América Central. Em países como El Salvador,
estima-se que 90% dos homicídios são cometidos por jovens que
participam de gangues. Estamos iniciando um projeto no Crisp, e
nossa estimativa é de que hoje, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, bem como nas cidades a que me referi, cerca de 40% a
60% dos homicídios cometidos são frutos de conflitos de gangues de
jovens. Trata-se de um fenômeno que não conhecemos e que penetra
largamente nas escolas. Hoje as escolas são vítimas da ação
crescente desses grupos, que chegam até a ameaçar educadores.
Ainda não conhecemos a dimensão desse fenômeno, não sabemos
como lidar com isso. Certamente, é preciso haver uma estrutura para
lidar com os jovens já envolvidos em situações de conflito e violência,
por intermédio, por exemplo, de ações educacionais. Para tanto,
exige-se a preparação, a formação de pessoal.
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Diante disso, a tendência de muitas políticas é municipalizarem-se.
Assim como ocorre na área de saúde, é necessário haver, na área de
segurança pública, profissionais preparados para lidar com esse
problema. Infelizmente, isso ainda não ocorre, os Prefeitos ainda não
sinalizaram ações com essa finalidade, a não ser a criação das
Guardas Municipais, já que se tem a idéia de que esse é um problema
de polícia. Ao pensarem dessa forma, concluem: “Vamos criar mais
polícia”. No entanto, não é esse o caso.

O outro aspecto diz respeito à tendência da criminalidade. O que
ocorreu em Minas Gerais, a partir de 1996? Na realidade, Minas
Gerais repete o que está ocorrendo em várias outras regiões do
Brasil. Refiro-me especialmente à Região Metropolitana de Belo
Horizonte. O mesmo processo a que assistimos no Rio de Janeiro, em
1980, e em São Paulo, no final dos anos 80 e início dos anos 90,
começa a se repetir na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Isso é
um pouco resultado da degradação, da deterioração dos grandes
centros urbanos. Por isso, no plano mineiro, temos uma área de
reflexão sobre a questão das cidades.

Ou seja, hoje a questão da violência é inseparável da maneira como
desenvolvemos as nossas cidades, que são extremamente propícias
para a proliferação desse tipo de problema. Áreas segregadas do
ponto de vista espacial e social têm a presença da violência. Essas
áreas são compostas por verdadeiros guetos no interior das grandes
cidades. Na realidade, isso não acontece apenas no Brasil. Em toda a
América Latina, encontramos esse modelo de desenvolvimento das
cidades onde há o problema da segregação espacial somada à
questão da segregação socioeconômica. Um dos resultados é a
ausência de Justiça. Não temos políticas de segurança nem sequer a
ação da Justiça. No caso dos homicídios, arrisco o palpite de que 98%
acabam ficando impunes. Há estudos em Recife os quais mostram
que, nas cidades como um todo, o grau de impunidade em relação
aos homicídios, exatamente por envolver esses grupos, é
extremamente alto. Lá, apenas 0,8% dos homicídios são punidos. No
Rio de Janeiro, conforme estudo recente, apenas 2% são punidos.

O que ocorre? São áreas absolutamente isoladas, até mesmo da
ação da Justiça, que não vai a esses lugares. As pessoas têm medo
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de fazer uma parceria com a polícia. Aqui me remeto aos Conseps,
que são maneiras de abrir canais de participação não apenas com a
polícia, mas com a Justiça de uma forma geral, o que pode minimizar
vários desses conflitos que acabam redundando em homicídios,
envolvendo principalmente jovens que têm de ser trabalhados desde o
início por meio do sistema escolar.

Costumo dizer que, talvez, a primeira instituição em que muitos dos
homicidas e grandes “bandidões” que conhecemos dêem sinal é a
escola. Esses indivíduos passam a dar sinais, criando problemas,
arrumando confusões e sendo maus alunos. Daí a necessidade de se
encontrar formas para a detecção desses jovens precocemente. No
caso, não precisaríamos esperar que virassem “bandidões” para
tomarmos atitudes. Teríamos de trabalhar por intermédio de diversos
órgãos e ações voltadas a esses locais. Muito obrigado.

O Sr. Marcelo Teixeira - Os Deputados Sebastião Helvécio e João
Leite abordam uma questão crucial para o SUS, a qual resvala na
discussão do pacto federativo na área da saúde - o financiamento.
Trata-se da esfinge que se coloca no curto e médio prazos do
desenvolvimento do sistema.

Os dados são preocupantes. Somados os dados destinados pelos
Municípios, pelos Estados e pela União, em 2000, ano da
promulgação da Emenda Constitucional nº 29, tínhamos um
orçamento público consolidado no Brasil da ordem de
R$30.000.000.000,00 para o financiamento do SUS. No ano passado,
fechamos - ainda dados preliminares - um orçamento público da
ordem de R$60.000.000.000,00, nos três níveis de governo.

Do ponto de vista nominal, num intervalo de seis anos, o gasto
público no Brasil dobrou. Se descontarmos a inflação, teremos um
crescimento real do valor de financiamento da ordem de 40%, ou um
pouco menos. Esses recursos são suficientes? Em um primeiro
momento, não. A emenda produziu um efeito concreto e real de
aumento de recursos sim, mas, quando olhamos o comportamento
dos três níveis de governo, verificamos que os Estados - e aqui fruto
do perfil do pacto federativo pré-88, que se concentrou basicamente
na segurança e na educação, e fruto ainda do período de implantação
do SUS ao longo dos anos 90 - eram, em 2002, o nível da Federação
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que tinha o menor gasto com saúde pública.
Foi o nível de governo que mais cresceu nesse período. O Estado

de Minas Gerais mais do que dobrou a sua participação orçamentária
no financiamento da saúde. Os Municípios mantiveram uma linha de
manutenção, e a União diminuiu a sua participação relativa. Se, do
ponto de vista absoluto, a massa de recursos cresceu, do ponto de
vista relativo, há um crescimento de financiamento por parte dos
Estados e dos Municípios, com uma redução por parte da União. Isso
ocorre num cenário em que tabelas de remuneração dos hospitais
estão congeladas nos níveis de 1994. Se, na educação, o desafio não
é novas vagas, novas escolas; na saúde, o desafio é a ampliação da
rede e, paralelamente, a busca do aumento da qualidade. Portanto a
necessidade de investimento no campo do setor de saúde para se
criar a infra-estrutura de ofertas de serviços ainda é muito grande.
Esse é o primeiro ponto a ser debatido.

Debatemos a capacidade fiscal de Municípios ou Estados ampliarem
seus gastos. Nesse mesmo período, isso representava, no Orçamento
geral da União, as fontes de recursos arrecadados por impostos que
são compartilhados com Estados e Municípios, com a participação de
contribuições sociais, que são apropriadas unicamente pela União.
Dessa forma, constataremos uma brutal concentração de renda e de
capacidade fiscal na União. Assim, esse hiato refere-se claramente à
política pública de saúde e também a outras áreas da política pública.

O SUS é uma entidade da qual devemos nos orgulhar, pois possui
um desempenho institucional muito interessante. Todavia, é fruto do
processo histórico, do bojo da redemocratização. Num forte viés de
descentralização e desconcentração do Estado brasileiro, ao longo da
década de 90, houve um movimento equivocado de fragmentação de
sistema. Ao longo dos anos 90, houve um processo de
municipalização autárquica do sistema de saúde, ao passo que o
processo de atenção à saúde não se circunscreve nesse bojo, nessas
fronteiras das políticas administrativas do Município. O processo de
atenção de saúde é por definição regional. Ao longo dos anos 90,
normatizou-se o sistema.

Quanto à forma como foram distribuídos os recursos, houve uma
verdadeira crise de identidade no âmbito estadual. Alguns agentes
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políticos propuseram até a extinção das secretaria estaduais e uma
relação direta da União com o âmbito municipal. Ao final dos anos 90,
ainda no ano de 2000, o governo federal fez um “mea culpa”. Houve
uma revisão desse modelo, com a norma operacional de assistência à
saúde, exatamente no movimento de resgatar a regionalização, o
papel do Estado como árbitro da relação entre os Municípios, como
orientador da política de investimento, entendendo que poucos
Municípios do Brasil teriam condições de implementar uma política
pública autônoma. Diria que podemos contar nos dedos de uma mão
os Municípios no Brasil que têm condições de conceber um sistema
de saúde integrado e autônomo dentro de seu território. Isso se dá
exatamente pelas definições que abordei anteriormente. A atenção
primária é claramente um papel municipal, circunscrito ao espaço
municipal. Mas a partir da atenção secundária, com especialidades
médicas e hospitais gerais, caminhamos para um outro escopo.

Ao falar isso, não estou dizendo que tem de ser o Estado que deve
fazer, mas sim que o processo tem de ser de regionalização
cooperativa entre os Municípios, com a participação do Estado, ou
seja, regulado, mediado, induzido e avaliado com a participação do
Estado. Esse é o caminho que temos trilhado em Minas Gerais e que
hoje é referência, que foi incorporada pela proposta de governo do
atual Ministro da Saúde.

A solução dos consórcios é fantástica para promover a
racionalização do gasto, o ganho de escala e as soluções
compartilhadas na área da política pública de saúde, respeitados os
limites da regionalização e o interesse dos gestores municipais no
âmbito das Comissões Intergestoras Bipartites. Essa questão também
é válida para o enfrentamento do dilema na área de recursos
humanos.

Embora o SUS seja o maior empregador na área de saúde, ainda
que considerando a saúde suplementar, dificilmente um profissional
que se forme hoje, no Brasil ou em Minas Gerais, vai desenvolver sua
atividade profissional sem algum tipo de vínculo profissional com o
SUS.

Por outro lado, fragmentamos as instâncias de negociação do
sistema com o corpo profissional da saúde. Ao invés de se fazer uma



1708

discussão em nível de SUS Brasil e de SUS Minas Gerais, cada um
dos Municípios deve fazer essa negociação, o que implica que, por
R$100,00, R$200,00 ou R$300,00, o Município perde o plantão, ou
seja, perde o médico de saúde da família para o Município vizinho, por
ter este aumentado o salário pago ao médico.

A lógica da municipalização levou à lógica de ausência de economia
de escala para a busca de soluções na saúde. Em relação ao
problema da escala na região metropolitana, há uma dificuldade de
contratação de médicos de saúde da família em plantões, o que é
decorrente dessa questão.

O governo do Estado vem trabalhando na lógica de promover
soluções compartilhadas. É um processo novo que pressupõe ao
Município construir essas soluções com os demais Municípios da
região. Estamos com um projeto-piloto em Teófilo Otôni, um projeto
avançado de desenvolvimento de uma proposta de intervenção
integrada do governo do Estado junto aos Municípios.

Desde o ano passado, o governo do Estado iniciou gestões junto à
Região Metropolitana de Belo Horizonte para compor soluções
justamente nessa linha.

Os três projetos estruturadores na saúde são aqueles que
mencionei: Saúde em Casa, Regionalização e Viva Vida. Além desses
projetos estruturadores, existem alguns outros associados, que são
projetos de nível estratégico, entre eles o Farmácia de Minas, que é
exatamente um programa de assistência farmacêutica iniciado em
2003. Esse trabalho tem enfatizado um leque de produtos para
atenção primária, envolvendo algumas doenças crônicas
degenerativas. Isso representou, nas três vertentes que
desenvolvemos, o resgate da produção pública de medicamentos. A
Fundação Ezequiel Dias, o laboratório público de Minas Gerais, que,
entre outras funções, também produz medicamentos, produzia, no ano
de 2002, cerca de 230 milhões de unidades farmacêuticas, por ano.
Fechamos no ano passado, fruto de investimentos do governo do
Estado, uma produção da ordem de 1.200.000.000 de comprimidos de
unidades farmacêuticas na Funed. Essas unidades foram
disponibilizadas aos Municípios mineiros. Desde 2003, entregamos
progressivamente uma quantidade e variedade maior de medicamento
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aos Municípios. Houve avanços, mas queremos avançar ainda mais.
Hoje a Funed tem um acordo de transferência de tecnologia com um
centro em Trieste, na Itália, para exatamente incorporar à Biofarma,
nossa linha de produção, com, por exemplo, um interferon,
imunoglobulina, que poderá causar um impacto bem interessante do
ponto de vista da assistência farmacêutica. Hoje, cerca de 26 produtos
cuja formulação está sendo antecipada pela Funed têm patente para
vencer nos próximos cinco anos. Nesse meio tempo, o governo do
Estado ampliou sua participação na assistência farmacêutica, que era
de R$1,00 “per capita”, ao ano, e passou para R$3,00, triplicando o
valor do financiamento. Temos avançado bastante, mas ainda não
estamos conformados. Está aumentando bastante o número de
decisões judiciais para o fornecimento de medicamentos que não
fazem parte da lista definida pelo SUS nessa área de assistência
farmacêutica. O Estado tem cumprido essas decisões. Em que pese o
reconhecimento da instância legítima de defesa do direito do cidadão
mediante o acesso ao Judiciário - tema que foi fruto de seminário com
o Tribunal de Justiça no ano passado -, temos visto alguns
movimentos preocupantes, como a concessão de liminares de
medicamentos que nem sequer possuem registro na Anvisa, ou seja,
cuja eficácia e segurança não estão comprovadas. Fiz uma
provocação no seminário: em caso do fornecimento, pelo Estado, de
medicamento cuja eficácia e segurança não foram comprovadas, se o
cidadão que o recebeu vier a óbito ou tiver intercorrência fruto do seu
uso, de quem será a responsabilidade? Não tenho dúvida de que é do
Estado. Mas é do Executivo, do Secretário de Saúde, que, cumprindo
decisão judicial, forneceu o remédio ou do Juiz que deferiu a liminar?

De fato, quanto ao marco constitucional extremamente generoso e
abrangente do ponto de vista do preceito do acesso ao serviço de
saúde - o próprio texto constitucional prevê que é um direito do
cidadão e dever do Estado assegurado mediante políticas públicas -,
no nosso entendimento, cabe ao Executivo exercer papel de
autoridade sanitária para promover o acesso ao procedimento,
compreendendo desde a terapêutica necessária, mediante evidência
científica, e boa prática médica, de acordo com critérios
epidemiológicos. De forma rasteira, não é tudo para todos, é tudo
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aquilo que for cientificamente comprovado, suportado na boa prática
médica e com evidências científicas. É esse o desafio da discussão
sobre a judicialização da saúde.

O Sr. João Antônio Filocre Saraiva - Esclareço uma dúvida do
Deputado Sebastião Helvécio a respeito da capacidade do sistema
educacional de atender a toda a demanda de educação básica da
nossa população. De fato, se pegarmos o número total de salas de
aula na rede pública estadual e dividi-lo pelo número total de turmas,
obteremos uma taxa de ocupação muito baixa no Estado, inferior a
um. Se fosse um, todas as salas de aula estariam ocupadas pelo
menos durante um turno. Como é inferior a um, temos salas de aula
ociosas, que são ocupadas de várias maneiras: ou porque são
cedidas ao Município ou porque outros programas são desenvolvidos.
Isso significa que aquela afirmação é correta. Quer dizer, já existe
instalada na rede pública uma infra-estrutura suficiente para acolher
todas as crianças e todos os jovens que desejam freqüentar o ensino
fundamental e médio. Isso não resolve todo o problema, porque essas
salas não estão necessariamente onde está a demanda, em razão da
própria história de constituição e de desenvolvimento do sistema e da
dinâmica de desenvolvimento da sociedade; aliás, pelas mudanças
econômicas, ocorrem deslocamentos de população de um para o
outro. Isso significa que, apesar desse número, há necessidade de
ampliação e construção de escolas em locais onde a demanda está
crescente - aliás, Ribeirão das Neves é um exemplo disso, pois
permanentemente a secretaria tem escolas em construção em razão
do elevado número de crianças que surgem a cada ano. Portanto, é
indispensável fazer isso. Nem todas são atendidas com o mesmo
conforto. Algumas pagam um preço alto por isso: ou porque terão que
se deslocar muito para chegar à escola e ter a sala disponível ou
porque ficarão muitos alunos numa mesma sala, com um número
acima do que seria razoável e recomendável.

Por esse motivo, é necessário continuar com um programa de
investimento na infra-estrutura física, seja reformando e ampliando as
escolas, seja construindo escolas em locais para tornar mais racional
a distribuição do sistema e o atendimento mais adequado. É
importante também porque, com a implantação desses novos
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programas, especialmente o tempo integral, não é possível. O tempo
integral ainda pode crescer durante algum tempo aproveitando
exatamente esses espaços ociosos existentes no sistema. Todavia, a
partir de um certo ponto, é necessário fazer um grande investimento
também na infra-estrutura física, para que as escolas estejam em
condições de atender bem aos alunos de tempo integral. A previsão é
que, com um investimento relativamente baixo em infra-estrutura de
rede física, seja possível alcançar, nos próximos quatro anos, entre
300 a 400 mil alunos em tempo integral, sem o investimento tão alto
na ampliação da infra-estrutura. Isso significa que 20% e 25% dos
alunos do ensino fundamental da rede estadual deverão estar, nos
próximos quatro anos, atendidos em regime de tempo integral. Isso
depende muito de como as coisas venham a evoluir. A Secretaria de
Educação tem uma história longa e bem- sucedida de relacionamento
com as universidades, tanto públicas, federais e estaduais, quanto
privadas, instaladas em Minas Gerais. Milhares de professores já se
formaram por meio desse esforço, numa licenciatura plena em todas
as áreas de física, química, biologia e ciências que aconteceu até
2000. Por exemplo, agora foi constituída uma rede de 22 instituições
de ensino superior para desenvolver o Projeto Veredas, que formou
15 mil professoras primárias no curso normal superior - metade das
quais era da rede estadual, metade da rede municipal. Então, há essa
longa história. Não seria possível realizar o esforço que vem sendo
feito se não contássemos com a colaboração, o empenho e a
dedicação de todas essas instituições. Alguns projetos daqui para a
frente também na área de formação de professores, seja de 1ª e 4ª
séries, que trabalharão no ensino por tempo integral, seja do ensino
médio, brevemente serão constituídas pelo menos duas novas redes
de instituições. Será feita uma chamada a essas instituições para
ajudar na formação desses professores.

Do ponto de vista dos padrões internacionais que servirão de
referência para a avaliação do desenvolvimento da educação de
Minas, há um, adotado pelo Ministério da Educação, que é muito
conhecido e que, evidentemente, será considerado aqui em Minas
Gerais. Refiro-me ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
- Ideb -, que combina dois elementos importantes que informam sobre
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a qualidade do sistema: de um lado, a proficiência média - quanto
mais alto o desempenho dos alunos, mais alto o Ideb; por outro lado,
o tempo que o sistema gasta para formar o bom aluno - quanto menor
o tempo, mais alto o Ideb. Combina, então, de um lado, o
desempenho, o aprendizado, e, por outro, a eficiência do sistema, sua
capacidade de formar alunos bem preparados em tempo menor. Essa
será, por exemplo, uma referência básica para avaliar a qualidade da
educação pública aqui em Minas Gerais. Em relação à educação
profissional, não está explícita no PMDI, mas está implícita em toda
parte do Plano relacionada ao atendimento ao jovem. Dessa
preocupação surgiram vários projetos com o objetivo de criar aqui em
Minas Gerais essa educação profissional. No caso da Secretaria de
Educação, implantaremos esse programa exclusivamente para os
alunos matriculados no sistema. Os que já se formaram, que não
estão mais no sistema estadual de ensino, farão a sua formação
profissional por meio de outros programas implementados por outras
secretarias de Estado. Em relação às creches e às pré-escolas, está
ocorrendo um movimento interessante ultimamente. A legislação já
estabelecia a distribuição de responsabilidade entre Estados e
Municípios no que se refere à educação básica. O Estado fica com a
oferta e a manutenção do ensino médio, que é uma responsabilidade
exclusiva dele. O ensino fundamental tem a responsabilidade dividida
entre Estado e Município. Já a educação infantil fica sob a
responsabilidade exclusiva dos próprios Municípios. Essa é uma
divisão de tarefas que não foi feita agora. Há algum tempo já existia,
mas não tinha gerado muitas conseqüências. Com a aprovação das
regras de distribuição de recursos do Fundeb, essa questão ganhou
uma coloração diferente, porque agora os recursos serão distribuídos
em função do número de alunos que o Estado tem, naquilo que é a
sua responsabilidade. O mesmo ocorre com o Município. Então, se o
Município tem ensino médio, não recebe recursos do Fundeb para
eles. Por outro lado, se o Estado tem educação infantil, não recebe
também recursos do Fundeb relativos a esses alunos.

Começou, então, um processo de transferência de alunos. Como
muitos Municípios oferecem ensino médio e há milhares deles
fazendo o ensino médio em rede municipal, a tendência é todos os
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Municípios reivindicarem a transferência desses alunos para a rede
estadual, que terá de assumir essa responsabilidade de oferta de
educação. Evidentemente, o Estado, ao fazer isso, não consegue
manter um programa muito forte de apoio aos Municípios para oferta
da educação infantil. O Estado fará alguma coisa, estará junto com os
Municípios, por meio de seu programa de cooperação, mas, de
qualquer maneira, ele tem de, primeiro, ajustar-se para ampliar a sua
capacidade de atendimento no ensino médio para receber toda essa
demanda de alunos que estão-se transferindo da rede municipal.

De qualquer maneira, acredito que o Estado já deu um grande apoio
aos Municípios ao implantar o ensino fundamental de nove anos, com
matrícula aos 6 anos. Esses alunos, tradicionalmente, são de pré-
escola. Como ela é responsabilidade dos Municípios, eles deveriam
ter as suas vagas asseguradas pelas redes municipais. Ao implantar o
ensino fundamental de nove anos, mais de 100 mil alunos se
matricularam no ensino fundamental da rede estadual. Então, isso é
um volume expressivo muito maior do que o número total de alunos
que o Estado tinha na pré-escola. Tínhamos 37 mil alunos. Ainda
continuamos com quase 30 mil e, ao mesmo tempo, absorvemos
quase 100 mil alunos de 6 anos por ano no ensino fundamental. Eram
essas as considerações.

O Sr. Iran Almeida Pordeus - Vou esclarecer alguns tópicos que
abordei de maneira perfunctória. O primeiro deles: Por que a seleção
da região do Vale do Rio Doce, já que ele apresenta, do ponto de vista
de participação relativa do PIB, uma proximidade àquela que vem
imediatamente abaixo, a Zona da Mata? Deputado Sebastião
Helvécio, a seleção dessas regiões no PMDI foi feita examinando-se
não apenas a participação no PIB, mas em especial os IDHs. Os
Municípios agrupados na macrorregião do Vale do Rio Doce
apresentam, salvo algumas honrosas exceções, como Ipatinga, IDH
muito baixos. Lá há uma concentração de Municípios com indicadores
sociais bastantes frágeis e muito semelhantes às situações
encontradas um pouco mais ao Norte de Minas, tais como nos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri.

Na verdade, quando examinamos o motivo disso - já que lá o
produto é muito valorizado, notadamente a partir do Vale do Aço, na
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siderurgia -, a maior parte dos estudos indica que esses grandes
empreendimentos industriais foram implantados há 20, 40 anos,
alguns até mesmo há mais de 50 anos, mais descolados da realidade
local. Levaram mão-de-obra de fora, não estabeleceram vínculos
comerciais com as atividades existentes ali e agregaram valor apenas
à medida que pagaram salários. Famílias vindas de outros locais nem
sempre se estabelecem ali de maneira definitiva. Há uma série de
perdas que ocorrem quando são instalados empreendimentos dessa
forma.

Estou fazendo essa digressão apenas para explicar o que agora se
entende necessário. Possivelmente são duas propostas de projetos
estruturadores no PMDI, direcionadas ao desenvolvimento econômico
dessas regiões. Primeiramente, a atração de grandes
empreendimentos do setor privado, a ser realizada pelo Indi, com forte
apoio e todo o aparato institucional de governo. Da mesma
importância - se não maior - é o desenvolvimento da produção local. A
agricultura familiar ganha relevo e importância significativos, exceto no
Vale do Aço, e é a atividade mais presente nas regiões de menor
desenvolvimento. A agricultura familiar terá importância muito
significativa para o desenvolvimento dessa região.

O que se propõe é qualificar, cada vez mais, o pequeno produtor
rural por meio da inspeção rural. É bom lembrarmos que, ao lado do
desenvolvimento regional - com forte ênfase na produção local,
possível segundo projeto para o desenvolvimento do setor produtivo
nas regiões de menor dinamismo -, a agricultura comparece
nitidamente no planejamento governamental pela participação do
Minas sem Fome, organizado no combate à pobreza. No que diz
respeito a esse programa, a proposta do Executivo certamente será a
favor da continuação e do aprofundamento.

Então, não há, de forma alguma, na proposta do PMDI, alguma
negligência ou não-reconhecimento da importância desse segmento
de pequenos negócios, notadamente aqueles exercidos no meio rural.

Há um outro aspecto que gostaria de destacar. Estamos falando de
duas estratégias complementares. Uma delas busca grandes
empreendimentos, com inserção local, estabelecimento de cadeia de
fornecedores e de beneficiadores e uso de mão-de-obra local e, antes
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de tudo, devem estar perfeitamente ajustados, com seus impactos
ambientais minimizados. Deputado João Leite, o agronegócio se
preocupa com impactos ambientais e condições de trabalho?
Preocupa-se, pois qualquer empreendimento humano tem sempre
algum impacto ambiental - o Secretário José Carlos gosta sempre de
nos lembrar disso. Ao mesmo tempo, precisamos estar cientes de que
esses efeitos deletérios podem ser, no mínimo, mitigados ou
corrigidos. Portanto, ao buscar grandes empreendimentos, o que se
está buscando são empreendimentos que se apresentem como
limpos, de menor impacto ambiental e, ao mesmo tempo, que
ofereçam condições de trabalho que atendam minimamente a padrões
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho.

Um outro ponto que gostaria de mencionar, já que nem todos
tiveram oportunidade de ver previamente o PMDI, é o fato de as
estratégias propostas para o desenvolvimento regional se esgotarem
nesses enunciados de projetos que estão catalogados sob
desenvolvimento regional. No que diz respeito, por exemplo, ao
desenvolvimento urbano, o PMDI contempla, como uma área de
resultado específica, a rede de cidades. Portanto se propõe, como o
Tadeu Barreto explicou pela manhã, que seja articulada uma rede de
cidades em Minas Gerais fundamentada na oferta de serviços
públicos, hierarquizados e com gradual qualificação, fortalecendo,
portanto, as cidades de porte médio do Estado e configurando melhor
e reduzindo a pressão relativa que existe sobre a região
metropolitana, que está um pouco atenuada nos últimos anos.
Queremos o desenvolvimento do maior número de cidades de porte
médio e o funcionamento dessas cidades como centros provedores e
fornecedores de serviço.

Certamente, se formos bem-sucedidos no estabelecimento dessa
rede de cidades na região Norte, Nordeste e dos Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, fortalecendo os núcleos já
existentes, acredito que haverá um grande impulso também no mundo
urbano para a melhoria da situação da população que ali reside, que é
cada vez mais eminentemente urbana, como em todo o País.

Outro aspecto que gostaria de destacar é o fato de o PMDI não
estabelecer que o modelo de desenvolvimento do Estado é
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intervencionista ou de “laissez-faire”. Conforme já ressaltado, hoje
pela manhã, pela Secretária Renata e também pelo Dr. Tadeu, o que
o PMDI propõe é que se estabeleça um Estado para Resultados, ou
seja, que as ações sejam previstas e as metas, por conseqüência,
estabelecidas - e que isso seja acompanhado. E, no que disser
respeito ao Poder Executivo Estadual, o Estado para Resultados
propõe que esse acompanhamento se faça de forma crescentemente
aprimorada e qualificada.

Então, o que existe como formulação conceitual do PMDI, em
resposta à indagação do Deputado Carlin Moura, é o Estado para
Resultados, e não é por outra razão que veio a ser instituída essa
unidade de Estado para Resultado na atual estrutura administrativa de
Minas Gerais.

No que diz respeito ao meio ambiente, nós trouxemos algumas
metas quanto à rede coletora de esgoto e selecionamos algo a
respeito do tratamento de esgoto. De novo, entendo perfeitamente a
indagação, que decorre do desconhecimento de que a qualidade da
água está catalogada sob uma outra área de resultado, que é a da
sustentabilidade ambiental. Lá há previsão e, mais do que isso, o que
se quer, no que diz respeito a águas, não é apenas o tratamento de
esgoto. O PMDI formula como meta o índice de qualidade de água.
Então, ele propõe além. O que quero não é apenas tratar água - que é
meio -, mas ter uma água de boa qualidade. A meta está expressa
nesses termos. Com isso, a obrigação do poder público até fica
magnificada, porque não me basta tratar esgoto, terei que lidar com
todas as demais fontes poluidoras, monitorar e acompanhar o índice
de qualidade de água.

Todos sabemos que o lançamento de esgoto residencial “in natura”,
na maior parte das regiões, é certamente a maior ou a segunda maior
fonte de poluição hídrica. Portanto, o tratamento de esgoto merecerá
uma atenção especial na formulação das propostas do PPAG.

Na concepção geral da política social como residual, permito-me
discordar da Darci Villaça, que teve de ausentar-se -, porque o PMDI
não coloca nenhum aspecto social como residual. Há uma grande
predominância das questões sociais no PMDI. Prova disso é a
escolha, pela Assembléia, dos temas abordados, que têm amplas e
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reconhecidas repercussões sociais, tais como educação, saúde,
defesa, redução da pobreza e inclusão social, além do
desenvolvimento social.

Muitas propostas e enunciados do PMDI ainda não são nem
poderiam ser projetos estruturadores, a não ser aqueles que já estão
em execução, mesmo porque o Executivo ainda tem que encaminhar
e, para isso, precisa formular e detalhar a sua proposta e encaminhá-
la à Assembléia Legislativa. Então, quando falamos de PMDI, estamos
falando em essência de uma estratégia. Não estamos dando o detalhe
da ação governamental.

Acredito que, antes de tudo, o que se faz no PMDI é apresentar um
projeto possível para o Estado de Minas Gerais. Dele certamente
decorre a obrigação do Executivo Estadual de desdobrá-lo, submetê-
lo à Assembléia e propor medidas para torná-lo mais factível. Ao
mesmo tempo, não dá para o PMDI contemplar todas as abordagens
e perspectivas possíveis.

A esse respeito, gosto muito de um conto do Borges, que
simplificarei ao extremo: um determinado vizir solicitou aos seus
geógrafos um mapa do seu reino. Feito o mapa, verificou que o
vilarejo onde seu pai residia nele não figurava. E os cartógrafos
falaram que a solução era muito simples: iriam diminuir a escala. E
foram fazendo isso sucessivamente, até constar a rua da escola que
ele freqüentou. Mas ele disse que ainda era muito pouco. Até que os
cartógrafos fizeram o mapa na escala um por um, que sufocou todo o
reino.

Tenho isso em mente quando trabalhamos com planejamento
governamental. A escala um por um sufoca o País. Então,
trabalhamos com aproximação, com grandes escolhas e com
diretrizes. Infelizmente, não podemos, especialmente no PMDI, que é
tão de médio e longo prazos, abordar todas as questões que merecem
ser tratadas pelo poder público. É apenas a questão de que cuidado
com a escala é fundamental num processo de planejamento de médio
e longo prazo. Obrigado.

A Sra. Emília Paiva - Inicialmente, esclareço que a proposta de
política de assistência social do PMDI está absolutamente de acordo
com o que foi falado aqui. Ela segue estritamente o que está colocado
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na Loas. Essa lei define que o papel da assistência social é prover o
acesso dos cidadãos mais vulneráveis a todas as políticas públicas.
Inclui o co-financiamento, o apoio técnico e o financiamento dos Cras
e Creas. Todas as coisas que foram faladas aqui, sem dúvida
nenhuma, estão contempladas.

Quando se fala em gestão municipal, baseamo-nos no fato de que
os Municípios estão mais perto dos cidadãos. Eles podem identificar
melhor as necessidades dessas pessoas. Mas o Estado, com certeza,
participa do co-financiamento, do apoio técnico e da formação dos
centros de referência.

Quanto ao Travessia e ao Poupança Jovem, projetos estruturadores
que serão discutidos mais prolongadamente quando discutirmos o
PPAG, explicarei brevemente o que contemplam. O Travessia é um
programa que busca articulação das políticas públicas estaduais em
uma região específica. Por exemplo, começaremos o Poupança
Jovem em Ribeirão das Neves. O Estado tem várias ações ocorrendo
simultaneamente nesse Município. Nossa idéia é criar uma equipe que
possa coordenar essas ações para ter a certeza de que não estamos
multiplicando esforços nem deixando de fazer alguma coisa que fica
esquecida por estar fragmentada.

Dentro desse guarda-chuva do Travessia, um dos projetos é o
Poupança Jovem, que busca complementar a ação da escola. Ele
será feito dentro da escola. Queremos fazer com que os alunos do
ensino médio das regiões de alta vulnerabilidade cheguem ao final,
reduzir a evasão escolar e promover o protagonismo juvenil desses
jovens.

O que esse programa contempla? Ele dará uma poupança de
R$1.000,00, por ano, a esses alunos, que só terão direito a sacá-lo se
chegarem ao fim do ensino médio. O programa contempla também
investimentos do mesmo vulto em atividades complementares desses
alunos, as quais incluem desde oficinas de cultura, esportes,
atividades de qualificação profissional, como também, Deputado
André Quintão, ações de acompanhamento social.

Estamos falando a mesma língua. Quando o Prof. Beato fala do
problema das gangues nas escolas, temos a convicção de que esse é
um desafio que enfrentaremos no Poupança Jovem, e teremos de
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aprender juntos como tratá-lo. Não há como acreditar que isso possa
ser feito sem passar por esse acompanhamento social e pela criação
de uma rede de proteção social, a fim de apoiar as escolas e as
famílias para lidarem com esse problema. É isso que o Poupança
Jovem quer fazer: promover uma rede de apoio e uma
complementação para as atividades escolares dos alunos, para que
estes possam chegar com sucesso ao final do ensino médio, possam
ingressar no mercado de trabalho e se tornem profissionais
qualificados para gerar renda para suas famílias acima da linha da
pobreza.

Refere-se ao número de regiões, mas é Municípios. Isso já está
corrigido em minha apresentação e também será corrigido no plano.
Abordarei a integração das políticas do Estado com as políticas do
governo federal. Isso é absolutamente casado com a proposta do
PMDI. Quanto à focalização, é importante a utilização das
informações. No Bolsa-Família, por exemplo, há um rico conjunto de
informações que podem suplementar as demais políticas públicas
para que tenham um foco e sejam bem sucedidas, complementando o
que está sendo feito. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradeço à Sra. Emília, ao Secretário Filocre, ao
Prof. Cláudio, ao Dr. Iran e ao Secretário Marcelo, cujas exposições
foram objetivas e de qualidade, e que permaneceram aqui até agora,
respondendo às indagações, o que demonstra muito respeito pela
Assembléia Legislativa. Este debate foi muito importante, e as
pessoas tiveram a oportunidade de acompanhá-lo do Plenário e pela
TV Assembléia. Com certeza, isso subsidiará o processo de
elaboração de emendas ao PMDI, que se encerra no dia 9 de julho. O
Deputado João Leite mencionou que hoje foi o aquecimento para a
discussão do PPAG. A nossa idéia é realizar reuniões conjuntas das
Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Participação Popular, com a Assembléia assumindo essas ações
institucionalmente, preferencialmente de maneira regionalizada. A
discussão do desenvolvimento do Norte de Minas, do Mucuri, do Rio
Doce e do Jequitinhonha foi muito produtiva e será ainda mais se for
realizada naquela região. A nossa idéia é exatamente estruturar a
construção do debate de maneira descentralizada.
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Agradeço também aos servidores da Assembléia, à gerência de
projetos institucionais, à Consultoria, à TV Assembléia, à imprensa, ao
Secretário-Geral da Mesa, que também nos ajudou muito, ao Sr. José
Geraldo, ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, a todos as pessoas que permaneceram aqui
até agora e às assessorias das Comissões de Participação Popular e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária e ao nosso gabinete.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação da reunião e a encerra, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 6/2007, EM 2/5/2007
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião e informa que
a reunião se destina a eleger Presidente, Vice-Presidente e a designar
relator. Em seguida, convida o Deputado Célio Moreira para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos, por unanimidade,
para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Inácio Franco e Lafayette de Andrada. Logo após, o Presidente “ad
hoc” declara empossado como Vice-Presidente, o Deputado Lafayette
de Andrada, que, em seguida, declara empossado como Presidente o
Deputado Inácio Franco, que assume a direção dos trabalhos e
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designa como relator o Deputado Célio Moreira. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira - Gláucia Brandão.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/6/2007
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e Antônio Carlos Arantes (substituindo
este ao Deputado Eros Biondini, 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 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 a votar
proposições de interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em
que solicita seja convocada reunião extraoordinária desta Comissão
para receber comissão integrada por alunos do Curso de Direito
Penintenciário do Uni-BH; André Quintão e Carlin Moura, em que
solicitam reunião conjunta desta Comissão com a de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, para, em audiência pública, discutir
a situação do transporte escolar no Estado, a participação dos entes
federativos no financiamento desta ação e o impacto no acesso de
crianças às escolas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença 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 junho de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
20/6/2007

Às 9h38min, 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. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: no 1º turno, os Projetos
de Lei nºs 808 e 1.046/2007 (Maria Lúcia Mendonça); em turno único,
os Projetos de Lei nºs 1.011/2007 (Ana Maria Resende), 1.072/2007
(Maria Lúcia Mendonça), 1.074/2007 (Carlin Moura), 1.071 e
1.098/2007 (Deiró Marra). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.071/2007, que
recebeu parecer pela aprovação. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 662 a 666, 685 a 687,
690, 696 e 709/2007. 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 Fábio Avelar, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir as experiências
pedagógicas das Escolas Waldorf; Carlin Moura (2), em que solicita a
inclusão da Sra. Sílvia Contaldo, professora do Instituto São Tomás de
Aquino e da PUC Minas, entre os convidados da 14ª Reunião
Ordinária da Comissão de Educação, e em que solicita seja formulada
moção de congratulações à Puc Minas pela inauguração do centro
esportivo e olímpico na unidade do Bairro Coração Eucarístico, em
Belo Horizonte; Lafayette de Andrada, em que solicita seja formulado
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convite à Sra. Vanessa Guimarães, Secretária de Educação, para que
compareça a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre o
estudo que apresentou ao Poder Executivo, prevendo a elevação do
piso salarial dos professores da rede estadual de ensino. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo, Getúlio Neiva e
Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Doutor Rinaldo. Havendo número
regimental, o 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 debater,
em audiência pública, a importância do cooperativismo e do
associativismo como instrumentos para conter a perda de renda dos
agricultores familiares do Estado e comunica o recebimento de ofício
do Deputado Federal Marcos Montes, Presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da
Câmara dos Deputados, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão, para se discutir o Projeto de Lei nº
6.381/2005, que trata da Política Nacional de Irrigação. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João Ricardo
Albanez, Superintendente de Política e Economia Agrícola de
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Patrícia Miranda Maia Prado, Diretora de Cooperativismo da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; Feliciano
Nogueira de Oliveira, Gerente do Departamento Técnico da Emater;
Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das Cooperativas do
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Estado de Minas Gerais; Cacilda Nacur Lorentz Thusek, Analista da
Área de Educação, Empreendedorismo e Cooperativismo do Sebrae;
Carlos Eduardo Ávila Borges, Gerente Técnico da Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -, e Rodolfo Osório
de Oliveira, Chefe da Assessoria Técnica da Faemg. Na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Padre
João 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 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
530/2007 na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Uejo) e 630/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, ficando prejudicadas as Emendas nºs 1 e
2, 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 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 1.088 (relator: Deputado Padre João) e 1.126/2007 (Deputado
Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 638/2007.
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 Antônio Carlos Arantes (3) em que solicita seja realizado
debate público para se discutir uma agenda política e técnica, para
enfrentar a crise nos setores produtivos dos agronegócios brasileiro e
mineiro; seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação
solicitando maior apoio para o Projeto Cooperativismo nas Escolas de
Ensino Médio, desenvolvido pelo Estado, em parceria com a Ocemg,
na área de abrangência do Programa Estrada Real e no Semi-árido
Mineiro, além do Município de Paracatu; seja realizada visita à
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Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado do
Paraná e ao Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar -, na cidade
de Maringá, com o objetivo de conhecer a mini-usina e o programa de
biodiesel desse Estado; Padre João (2) solicitando realizar visita ao
Estado do Rio Grande do Sul, na região das Missões, para conhecer a
implantação de projetos de microdestilarias desenvolvidos, em parte,
com recursos da Petrobrás, e enviar ofício ao Presidente da Câmara
dos Deputados, à Ministra Chefe da Casa Civil, à Comissão de
Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar, solicitando
empenho em agilizar a tramitação do projeto de lei que trata da
Política Nacional do Cooperativismo. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Vanderlei

Jangrossi - Chico Uejo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 828/2007

Comissão de Saúde
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.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/4/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
da qual recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete, agora, a este órgão colegiado apreciar o projeto quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O escopo do Projeto de Lei nº 828/2007 é a instituição da Semana

Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura
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Lábio-Palatina, a ser realizada anualmente, na segunda semana de
novembro.

A proposição prevê objetivos a serem alcançados no evento e
determina a criação de comissão organizadora para a sua realização,
bem como as suas competências. Determina, ainda, a divulgação da
Semana e autoriza o Poder Executivo a estabelecer parcerias com
instituições diversas para a sua consecução.

A Comissão de Constituição e Justiça identificou várias
impropriedades na matéria relacionadas com questões de
competência legislativa. Grande parte das definições dadas pela
proposição se constitui em ingerência nos procedimentos
administrativos próprios do Poder Executivo. Por essa razão, aquele
colegiado ofereceu ao projeto o Substitutivo nº 1.

A idéia de se instituir uma semana de reflexão sobre a questão da
fissura lábio-palatina revela-se bastante oportuna, uma vez que as
pessoas que apresentam essa má-formação, além das dificuldades
físicas, convivem com problemas de inclusão social que,
eventualmente, podem lhes trazer conseqüências psíquicas.

A fissura do lábio, do palato ou de ambos é resultado de uma má-
formação genética que afeta a pessoa tanto estética quanto
funcionalmente, ocasionando dificuldades no desenvolvimento de
habilidades básicas. A reabilitação desses pacientes requer o
concurso de equipes técnicas multidisciplinares, da família e de toda a
sociedade, num processo de longo prazo, até a recuperação,
habilitando-os à integração plena na vida social. Observa-se que as
disfunções de deglutição e fala decorrentes do problema são mais
facilmente superáveis, em razão dos progressos cirúrgicos e das
técnicas da fonoaudiologia, do que a rejeição por motivos estéticos e
sociais. Por essa razão, entendemos que a instituição da Semana
trará a oportunidade de se ampliar a discussão do problema, não só
do ponto de vista da recuperação das pessoas com fissura lábio-
palatina, como também da sensibilização das instituições e de toda a
sociedade para o apoio de que precisam. Nesse sentido, o substitutivo
oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça sana as
impropriedades do texto original mantendo as essencialidades do
projeto.
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No entanto, para adequar o substitutivo ao “modus operandi” do
SUS, há que corrigir o inciso II do art. 1º, trocando a expressão
“servidores públicos estaduais” por “servidores da área de saúde do
Estado”. Assim, sugerimos a alteração, por meio de emenda.

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

828/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1
Dê-se ao inciso II do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 1º - ( ... )
II - estimular a capacitação dos servidores da área de saúde do

Estado nas ações de diagnóstico, notificação, tratamento e
reabilitação dos pacientes com fissura lábio-palatina.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007
Comissão Especial

Relatório
Tendo como primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007 “acrescenta
parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer no 1º
turno, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende acrescentar dois parágrafos ao

inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado. O primeiro dispõe que
os atos de aposentadoria, reforma e pensão serão encaminhados ao
Tribunal de Contas no prazo de 90 dias contados da data de sua
publicação. O segundo determina que o referido Tribunal apreciará a
legalidade dos atos de aposentadoria, reforma e pensão no prazo de
180 dias após o recebimento.

O art. 76 da Constituição Estadual diz que o Tribunal de Contas é
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órgão auxiliar da Assembléia Legislativa e colabora no controle
externo da administração pública. De fato, compete-lhe, entre outras
atribuições, a apreciação, para o fim de registro, da legalidade dos
atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas
as melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento legal
do ato de concessão.

Verifica-se que a Carta Estadual, embora faça referência a essa
prerrogativa do Tribunal de Contas, não estipula prazo para que ele a
exerça. A demora na apreciação dos atos de aposentadoria pode
mesmo causar embaraços para os servidores públicos.

Todavia, embora se reconheça o mérito da proposta, o prazo que se
pretende assinalar afigura-se por demais exíguo e, portanto, inviável,
tendo em vista o grande volume de processos de aposentadoria em
curso no Tribunal de Contas.

Outras medidas podem ser tomadas para tornar mais ágil a ação de
nossa Corte de Contas e, ato contínuo, para conferir mais segurança
jurídica às decisões por ela tomadas. Assim, estamos propondo
alteração nesta proposta de emenda à Constituição para deixar claro
que o Tribunal deverá observar as normas legais sobre prescrição e
decadência.

Aproveitamos o ensejo para sugerir algumas mudanças de ordem
meramente organizacional.

Primeiramente, é importante que se remeta para a lei ordinária a
definição das Câmaras do Tribunal e das respectivas competências,
por meio da revogação do § 6º do art. 76 e do § 2º do art. 77 da
Constituição do Estado.

Propomos, ainda, seja dada nova redação ao § 1º do art. 77, para
dizer que a lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas,
que poderá ser dividido em Câmaras.

A supressão da menção às duas Câmaras existentes na
Constituição mineira, de licitação e de Municípios, justifica-se a fim de
que todas as futuras Câmaras possam apreciar qualquer matéria,
tornando mais ágil a tramitação dos processos. Não haverá
necessidade de se redistribuir processo caso o Conselheiro mude de
Câmara, o que hoje acontece.

Finalmente, com o intuito de ajustar a redação da Constituição
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mineira ao disposto no § 4º do art. 73 da Constituição da República, a
qual serve de espelho para que se faça a estruturação do Tribunal de
Contas, sugerimos a retirada do vocábulo “direitos” do conteúdo do §
1º do art. 79 da Constituição Estadual. Os Auditores, nos termos da
Carta Política de 1988, só têm as mesmas garantias e impedimentos
dos Conselheiros, quando em substituição destes.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 19/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o § 7º ao art. 76, dá nova redação ao § 1º do art. 77 e ao

§ 1º do art. 79 e revoga o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 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 § 7º:
“Art. 76 - (...)
§ 7º - O Tribunal de Contas, no exercício de suas competências,

observará os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da
legislação em vigor.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 77 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 77 - (...)
§ 1º - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, que poderá ser

dividido em Câmaras, cuja composição será renovada
periodicamente.”.

Art. 3º - O § 1º do art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 79 - (...)
§ 1º - O Auditor tem as mesmas garantias e impedimentos do Juiz

de Direito de entrância mais elevada e, quando em substituição a
Conselheiro, as mesmas garantias e impedimentos deste.”.

Art. 4º - Ficam revogados o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 da
Constituição do Estado.

Art. 5º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar, relator - Sargento

Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 37/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 37/2007, do Deputado André Quintão, institui a
política estadual de juventude, destinada aos jovens com idade entre
15 e 29 anos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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

Fundamentação
O projeto em epígrafe institui a política estadual de juventude,

destinada aos jovens com idade entre 15 e 29 anos, e fixa os
seguintes objetivos gerais: promover ações em favor da juventude
referentes aos aspectos humano, familiar, social, educacional,
econômico, cultural, desportivo e religioso; articular os Poderes do
Estado, organizações não governamentais e a sociedade civil para a
construção de políticas públicas para a juventude; fomentar a
construção do diálogo e da convivência plural entre as diversas
representações juvenis e entre estas e o governo; zelar pela garantia
dos direitos dos jovens, sem distinção de gênero, raça ou etnia, no
que se refira a educação, trabalho, renda, saúde, agricultura familiar,
meio ambiente, terra, ciência e tecnologia, cultura, desporto, lazer e
participação política, entre outros aspectos.

De acordo com o art. 3º, são prioridades da política estadual de
juventude, para os próximos 10 anos, erradicar o analfabetismo na
população juvenil; garantir a universalização do ensino público e
gratuito, com crescente oferta de vagas e de oportunidades de
educação profissional complementar à educação básica; elevar
significativamente o número de jovens nas universidades estaduais e
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implantar sistema de cotas, no percentual de 50% das vagas, em
favor de alunos carentes, afro-descendentes e portadores de
necessidades especiais; incentivar o empreendedorismo juvenil;
incentivar a participação política dos jovens; elevar a participação
juvenil no mercado de trabalho; promover atividades preventivas na
área da saúde; criar áreas de lazer e ampliar a prática desportiva;
incentivar projetos culturais produzidos por jovens; universalizar a
inclusão digital; criar Centros de Referência de Juventude como locais
para a implementação de políticas públicas; garantir programa de
transferência de renda destinado aos jovens em situação de
vulnerabilidade social.

Seguem-se diversas orientações específicas para a atuação
estadual nos campos da saúde, educação, desporto, direitos
humanos, cultura, inserção no mercado de trabalho, participação
política, proteção ao jovem índio e afro-brasileiro, ao jovem rural,
camponês e ribeirinho, bem como medidas especiais em favor da
mulher jovem.

A proposta prevê, ainda, que o Estado, em conjunto com as
organizações juvenis, procederá, de três em três anos, a avaliações
da implementação da política estadual de juventude, sendo que a
primeira delas será realizada no segundo ano de vigência da lei,
cabendo às organizações juvenis, reunidas em conferência estadual,
sugerir medidas que aprimorem as diretrizes e metas da política em
questão.

Do ponto de vista jurídico formal, não há óbice à tramitação do
projeto. O Estado tem competência suplementar na matéria,
sobretudo à luz do que dispõem os incisos IX, XII e XV do art. 24 da
Constituição da República. Além disso, não há reserva de iniciativa,
conforme se depreende da leitura do art. 66 da Constituição do
Estado.

Quanto ao conteúdo, a proposta se limita a prescrever ações
públicas, sem, no entanto, adentrar a organização administrativa do
Poder Executivo, ao qual incumbirá pôr em prática as normas
propostas, sem ferir as disposições da legislação federal atinente ao
assunto em foco.

Além de tudo, o projeto não ofende o princípio da igualdade, no
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sentido que lhe é conferido em contextos jurídicos democráticos. É,
realmente, preciso estabelecer políticas públicas afirmativas para
determinado segmento social quando se perceba a necessidade de
intervenção estatal com vistas à melhoria de sua condição de vida.
Evidentemente, aspectos técnicos, políticos, econômicos, financeiros
e sociais haverão de ser examinados pelas Comissões de mérito.

Todavia, alguns pequenos ajustes merece a proposta.
A alínea “c” do art. 11 garante a posse, a demarcação, a

homologação e a manutenção das terras indígenas. Tal norma não
pode prosperar, pois, de acordo com o art. 22, XIV, da Constituição da
República, compete à União legislar privativamente sobre populações
indígenas. Ademais, pertencem à União, conforme o inciso XI do art.
20 da mesma Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.

Também não é adequado fazer referência, em texto de lei, a
nomenclaturas ou conceitos que se sujeitem a revisões, a exemplo da
sigla GLBTTT. O certo é que se expresse a idéia contida na sigla, uma
vez que esta não tem caráter oficial.

Por outro lado, não há menção à regra referente ao custeio das
despesas decorrentes da lei, aspecto que precisa também ser
solucionado.

Quanto às questões relativas à idade dos jovens envolvidos e aos
percentuais de cotas, compete às comissões de mérito analisá-las.

Finalmente, a proposta pede ajustes do ponto de vista redacional,
para melhor adequar o projeto à técnica legislativa, respeitada a
competência da redação final.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 37/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a política estadual de juventude e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de juventude, destinada

aos jovens com idade entre quinze e vinte e nove anos, nos termos do
disposto nesta lei.
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Art. 2º - A política estadual de juventude tem os seguintes objetivos
gerais:

I - promover ações em favor dos jovens relativos aos aspectos
humano, familiar, social, educacional, econômico, cultural, desportivo
e religioso;

II - articular os Poderes do Estado, organizações não
governamentais e a sociedade civil para a construção de políticas
públicas para a juventude;

III - fomentar a construção do diálogo e da convivência plural entre
as diversas representações juvenis e entre estas e o governo;

IV - zelar pela garantia dos direitos dos jovens, sem distinção de
gênero, raça e etnia, no que tenha a ver com educação, trabalho,
renda, saúde, agricultura familiar, meio ambiente, terra, ciência e
tecnologia, cultura, desporto, lazer, participação política, entre outros
aspectos.

Art. 3º - São prioridades da política estadual de juventude para os
próximos dez anos:

I - erradicar o analfabetismo da população juvenil;
II - garantir a universalização do ensino público e gratuito, com a

crescente oferta de vagas e de oportunidades de educação
profissional complementar à educação básica;

III - elevar significativamente o número de jovens nas universidades
estaduais e implantar sistema de cotas, no percentual de 50%
(cinqüenta por cento) das vagas, em favor de alunos carentes, afro-
descendentes e portadores de necessidades especiais;

IV - incentivar o empreendedorismo juvenil;
V - incentivar a participação política dos jovens;
VI - elevar a participação juvenil no mercado de trabalho;
VII - promover atividades preventivas na área da saúde;
VIII - criar áreas de lazer e ampliar a prática desportiva;
IX - incentivar projetos culturais produzidos por jovens;
X - universalizar o acesso à inclusão digital;
XI - criar Centros de Referência de Juventude como locais para a

implementação de políticas públicas;
XII - garantir programa de transferência de renda destinado aos

jovens em situação de vulnerabilidade social.
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Art. 4º - No campo da saúde, caberá ao Estado:
I - adaptar os serviços de saúde para o atendimento de jovens, com

a capacitação de equipes de atendimento e a implantação de horários
compatíveis com o trabalho e a escola;

II - capacitar professores e profissionais de saúde para identificar a
ingestão abusiva e a dependência do álcool e de substâncias
entorpecentes;

III - desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva,
abordando a prevenção da gravidez precoce, o aborto, o
planejamento familiar e as doenças sexualmente transmissíveis;

IV - implantar programas que amparem os jovens vítimas de abuso
sexual, violência doméstica e em situação de risco;

V - implementar programas que beneficiem os jovens em conflito
com a lei e promovam sua reintegração na comunidade;

VI - adotar no ambiente escolar medidas efetivas contra o comércio
de drogas lícitas e ilícitas;

VII - implantar serviço público gratuito de informação por telefone e
pela internet para informar aos jovens os aspectos de atendimento
referidos neste artigo, em especial os exames e os serviços oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde;

VIII - capacitar os agentes públicos para fornecer apoio psicológico,
médico e social aos jovens de qualquer orientação sexual, visando a
fortalecer sua liberdade de expressão sexual.

Art. 5º - No campo da educação, caberá ao Estado:
I - assegurar o caráter público e gratuito da educação;
II - estimular a realização de projetos culturais pelos jovens;
III - transformar as escolas públicas em Centros de Referência da

Juventude, dotando-as de estrutura física e projetos pedagógicos
adequados para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais,
mesmo nos finais de semana;

IV - criar o Programa Estadual de Inclusão de Jovens - Pró-Jovem -,
destinado a executar ações integradas que estimulem a conclusão do
ensino fundamental e médio e a qualificação profissional;

V - ampliar a oferta de vagas nos cursos noturnos das instituições de
ensino estaduais;

VI - garantir o acesso e a permanência no ensino superior, por meio
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de uma política de assistência estudantil;
VII - garantir a meia passagem intermunicipal para o estudante nos

meios de transporte sob titularidade estadual;
VIII - criar bibliotecas comunitárias nas escolas estaduais;
IX - implantar política de inclusão digital que inclua a população

juvenil ribeirinha e do meio rural;
X - implementar reforma curricular incorporando temas referentes a

direitos civis, políticos e sociais, saúde, trabalho, gênero, raça,
diversidade sexual e cultural, participação e organização política do
Estado, arte e cultura;

XI - desenvolver programas de erradicação do analfabetismo juvenil;
XII - implantar núcleos de educação dentro das comunidades

quilombola, cabocla, ribeirinha, afro-brasileira, mestiça e indígena,
preservando e valorizando sua cultura e seu idioma;

XIII - capacitar os agentes educacionais para se ajustarem às
medidas definidas neste artigo;

XIV - garantir a participação dos jovens no processo de eleição para
Diretor e Reitor nas escolas e universidades públicas estaduais;

XV - criar, ampliar e fiscalizar mecanismos de financiamento de
bolsas de iniciação científica, pesquisa e extensão para jovens;

XVI - criar escolas de ensino médio nas cidades com população
acima de oito mil habitantes;

XVII - disponibilizar a orientação vocacional e informações sobre as
profissões para os jovens do ensino médio;

XVIII - implantar a alimentação escolar nas escolas estaduais de
ensino médio;

XIX - implantar o Projeto Escola de Fábrica estadual, com vistas à
formação profissional de jovens de baixa renda, mediante cursos
ministrados em espaços educativos instalados no âmbito de
estabelecimentos produtivos urbanos ou rurais;

XX - incluir e ampliar a participação, nos programas públicos de
formação profissional, de jovens que cumpram ou cumpriram medidas
socioeducativas.

Art. 6º - No campo do desporto educacional, de participação e lazer
e de rendimento, caberá ao Estado:

I - criar e melhorar a infra-estrutura esportiva das escolas, bem como



1736

disponibilizar acompanhamento médico;
II - criar a Bolsa-Atleta, para o atleta não profissional em formação,

com mais de 14 e menos de 20 anos, com controle de freqüência dos
estudantes, que não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de horas letivas;

III - destinar ao esporte percentual da arrecadação bruta da Loteria
do Estado de Minas Gerais, conforme definido em lei;

IV - garantir a participação do Conselho Estadual da Juventude no
planejamento das ações desportivas custeadas com recursos gerados
pelas leis de incentivo ao esporte;

V - criar infra-estrutura esportiva para os jovens das comunidades
indígena, quilombola, cabocla, ribeirinha, afro-brasileira e mestiça,
respeitando sua cultura;

VI - formar jovens como monitores de esporte e lazer;
VII - criar mecanismos que visem a estimular a prática do esporte

feminino e por jovens portadores de deficiência física;
VIII - estimular a realização de competições estaduais;
IX - criar o Programa Segundo Tempo estadual, nos moldes do

programa federal do Ministério dos Esportes, propiciando a
permanência do jovem na escola, com a prática de esportes, aulas de
reforço e alimentação.

Art. 7º - No campo da inserção do jovem no mercado de trabalho,
compete ao Estado:

I - desburocratizar o acesso ao microcrédito para os jovens e
estimulá-los à realização de empreendimentos que não comprometam
sua permanência na escola e estimulem sua fixação no seu local de
origem;

II - criar o Programa de Geração de Emprego e Renda estadual -
Proger -, destinado a financiar aqueles que quiserem iniciar ou investir
no seu próprio negócio, na área urbana ou na rural;

III - ampliar o número de vagas para estágio na administração
pública estadual e estabelecer critérios impessoais de seleção;

IV - incentivar a formação de cooperativas de jovens, associações
de trabalho e redes de economia solidária;

V - promover o intercâmbio entre países, com prioridade para
aqueles inseridos no Mercosul, com vistas a melhorar a formação
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profissional e ampliar as possibilidades de emprego e estágio;
VI - fomentar a formação e a consolidação de pólos de incubadoras

de empresas de base tecnológica e de empresas-juniores nas
instituições de ensino superior e de educação profissional;

VII - criar o selo Amigo Jovem para as empresas que tenham em
seus quadros percentual significativo de jovens no primeiro emprego,
estagiários e aprendizes;

VIII - garantir a permanência do jovem no campo, em especial,
estimular a sucessão hereditária da agricultura familiar, com mais
investimento financeiro e a construção de um modelo
desenvolvimentista sustentável do ponto de vista ambiental, social,
econômico e cultural;

IX - intensificar o processo de reforma agrária e regularização
fundiária e o incentivo às pesquisas e ao auxílio técnico para o meio
rural.

Art. 8º - No campo da participação política, caberá ao Estado:
I - garantir e apoiar a participação juvenil efetiva na elaboração das

políticas públicas, por meio de seminários, fóruns e debates;
II - promover a formação continuada dos membros que atuam no

Conselho Estadual da Juventude;
III - estimular a participação dos estudantes no processo de gestão

educacional;
IV - orientar a direção das escolas públicas estaduais para que

facilitem a criação de entidades de representação estudantil, bem
como disponibilizem espaço para sua sede.

Art. 9º - No campo dos direitos humanos, caberá ao Estado:
I - criar mecanismos eficazes de repressão da prática do turismo

sexual e do trabalho escravo;
II - criar mecanismos que assegurem a educação inclusiva e a

acessibilidade arquitetônica, social e comunicacional dos jovens
portadores de deficiência;

III - combater a discriminação racial, de gênero e de orientação
sexual;

IV - promover a formação em direitos humanos dos quadros das
Polícias Militar e Civil, focando a violência institucional;

V - criar departamentos especializados, nas delegacias, contra
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práticas homofóbicas;
VI - criar mecanismos de proteção aos direitos humanos,

capacitando os profissionais do Poder Judiciário que lidam com
crianças e jovens, bem como os dos Conselhos Tutelares, para
contornar conflitos entre pais e filhos, relativos, sobretudo, a
orientação sexual;

VII - capacitar os profissionais das áreas de saúde e segurança
pública e os demais servidores públicos para lidar com jovens de
diversas orientações sexuais;

VIII - criar espaço nos Centros de Referência para jovens de
qualquer tipo de orientação sexual;

IX - implantar o serviço Disque Direitos Humanos;
X - garantir uma educação pública que proporcione a construção da

sexualidade.
Art. 10 - Com relação ao jovem índio e ao jovem afrobrasileiro,

caberá ao Estado:
I - assegurar aos jovens índios efetivo acesso aos serviços de

saúde, educação e assistência social e às oportunidades de trabalho,
respeitando seus valores culturais;

II - implantar diretrizes curriculares de educação escolar indígena
que garantam o sistema bilíngüe (língua de origem e português),
materiais didáticos específicos e professores do próprio meio, com
conhecimento histórico, cultural e lingüístico;

III - viabilizar a realização dos jogos indígenas;
IV - acelerar os processos de identificação e reconhecimento das

comunidades quilombolas;
V - garantir os programas de assistência à saúde dos jovens afro-

brasileiros, capacitando os agentes públicos para o atendimento das
doenças prevalentes na população afro-brasileira e incluindo o quesito
cor e etnia nos formulários de atendimento do Sistema Único de
Saúde - SUS -;

VI - criar mecanismos para acesso e permanência dos jovens afro-
brasileiros na escola e na universidade.

Art. 11 - Com relação ao jovem rural, camponês e ribeirinho, caberá
ao Estado:

I - erradicar o analfabetismo entre os jovens da área rural;
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II - capacitar os educadores a fim de garantir as especificidades
regionais;

III - garantir escolas rurais de ensino fundamental e médio, com
infra-estrutura adequada e inclusão digital;

IV - garantir o transporte público para os jovens do nível fundamental
e médio;

V - interiorizar a universidade pública, com cursos e metodologias
voltadas para as diversas realidades da agricultura familiar;

VI - disseminar, incentivar e apoiar as experiências de metodologia
da alternância, como as casas familiares rurais e programas similares;

VII - promover a educação no campo, com a capacitação para a
gestão e o planejamento da propriedade e a intervenção em toda a
cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização;

VIII - estimular o associativismo, o cooperativismo e a economia
solidária;

IX - implementar programa de elevação da escolaridade, de
profissionalização e de inclusão cultural de jovens rurais, camponeses
e ribeirinhos;

X - instituir o programa primeiro emprego, com ênfase no artesanato,
no ecoturismo e no turismo rural sustentável, e viabilizar a criação de
pequenas agroindústrias e a certificação da produção da agricultura
familiar;

XI - promover ações para a obtenção de documentação para os
jovens da área rural.

Art. 12 - Com relação à mulher jovem, caberá ao Estado:
I - promover ações destinadas a aumentar a proporção de mulheres

nas funções e nos cargos da administração pública estadual;
II - incluir, nas escolas públicas, atividade curricular objetivando a

discussão e a conscientização sobre a questão do gênero, da
violência contra a mulher, dos direitos sexuais e reprodutivos;

III - garantir atendimento integral, humanizado e de qualidade à
saúde das mulheres jovens em situação de violência e das que vivem
na rua;

IV - implementar, nas Delegacias da Mulher, um departamento com
a finalidade de intermediar a relação entre os casais;

V - promover anualmente cursos de capacitação e de reciclagem
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para os profissionais de saúde, educação, segurança pública e
assistência psicossocial;

VI - promover ações e campanhas de conscientização contra a
violência, o turismo sexual, o tráfico e a exploração de mulheres.

Art. 13 - O Estado, em conjunto com as organizações juvenis,
procederá, de três em três anos, a avaliações da implementação da
política estadual de juventude.

Parágrafo único - A primeira avaliação realizar-se-á no segundo ano
de vigência desta lei, cabendo às organizações juvenis, reunidas em
conferência estadual, sugerir medidas que aprimorem as diretrizes e
metas da política estadual de juventude.

Art. 14 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
custeadas com recursos provenientes da Lei Orçamentária.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 436/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O Projeto de Lei nº 436/2007, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, “dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no
comércio varejista e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento tem por objetivos obrigar o comércio

varejista a disponibilizar para os consumidores sacos ou sacolas de
material reciclável ou biodegradável para acondicionamento de
mercadorias; instituir a taxa de reciclagem de embalagens, a ser
recolhida pelo comércio varejista; condicionar o licenciamento
ambiental ao atendimento das determinações mencionadas; e obrigar
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o Estado a incentivar o consumidor a usar sacolas de uso permanente
para acondicionamento de produtos adquiridos em estabelecimentos
comerciais.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria e
apresentou o Substitutivo nº 1, para sanar as imperfeições técnicas,
bem como os vícios de ordem constitucional verificados no projeto
original.

A utilização de sacolas de todo o tipo - recicláveis e não recicláveis,
biodegradáveis e não biodegradáveis - comporta exame amplo sob a
perspectiva do Direito. Na produção, o poder público pode exigir
certas características físico-químicas, com base na competência
constitucional estabelecida no art. 24, V, da Constituição Federal.
Pode, também, restringir determinados usos, com base no inciso VI
desse mesmo artigo, que trata de sua competência legislativa em
matéria de natureza ambiental.

Atualmente, grande parte do comércio varejista fornece
gratuitamente para os consumidores sacolas plásticas descartáveis
para embalar as mercadorias adquiridas. Realmente, elas são
práticas, resistentes e, após essa utilização inicial, as pessoas
encontram outras formas de utilizá-las, como, por exemplo, para
acondicionar o lixo doméstico. Para o comércio, apresentam grande
vantagem, pois têm custo reduzido, cativam o cliente e,
principalmente, permitem estampar a marca do estabelecimento,
funcionando como um eficiente instrumento de “marketing”.

Entretanto, grande tem sido a discussão em torno do perigo que tais
embalagens representam para a humanidade, pois não são recicláveis
nem biodegradáveis. O pânico provocado pelo aquecimento global
tem levado a soluções interessantes para preservar o meio ambiente.
Em alguns casos, o investimento financeiro para reduzir a poluição é
gigantesco e complexo. Exige também a alteração de métodos de
produção consolidados e a utilização de matérias-primas menos
poluentes em produtos imprescindíveis em nosso cotidiano.

O Brasil produz anualmente 210 mil toneladas de plástico filme,
matéria-prima utilizada na fabricação dos saquinhos plásticos, os
quais são produzidos a partir de uma resina, polietileno de baixa
densidade, originada do petróleo, não biodegradável e poluente
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também durante a sua produção.
Ocorre que, onde não existe coleta seletiva de lixo, grande parte

desse plástico acumula-se em aterros sanitários e lixões a céu aberto,
dificultando e até impedindo a decomposição de materiais
biodegradáveis. Muitas vezes são encontrados em rios e terrenos
baldios nas cidades, causando grave problema ambiental, já que o
plástico demanda um longo período para decomposição, que pode
chegar a 500 anos. Com efeito, menos de 10% dos sacos plásticos
são encaminhados à cadeia de reciclagem, ao passo que a maior
parte acaba sendo descartada nos lixões ou se acumula nas ruas,
como lixo.

Tal fato se tornou uma preocupação ambiental tão grande, que
diversos países vem instituindo impostos pesados sobre as sacolas
plásticas, alguns até baniram seu uso de uma vez por todas. Na
Irlanda, onde o governo passou a cobrar imposto por cada sacolinha
plástica, a redução na utilização dessas embalagens hoje chega a
90% ou cerca de um bilhão de unidades por ano a menos, uma
economia de 18 milhões de litros de petróleo no país, segundo
cálculos oficiais. Em Bangladesh, desde 2002 é proibido fabricar,
comprar e até portar sacos plásticos. Quem desrespeita a lei pode
pagar multa no valor correspondente a R$21,00 e, se for reincidente, ir
para a prisão. O que motivou a rigidez das medidas adotadas foram o
entupimento de redes de esgoto e as cheias provocadas pelo acúmulo
de tais sacolas. Várias outras regiões do mundo estão considerando a
possibilidade de tomar providências similares.

Também no Brasil vêm sendo adotadas várias medidas para
minimizar o impacto das sacolas plásticas no meio ambiente. No
Estado do Paraná, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Proteção ao Meio Ambiente promoveu, no dia 24/5/2007, audiência
pública na subsede do Ministério Público do Paraná, para a qual foram
convidados os 14 maiores supermercadistas e redes de
supermercados de Curitiba e região, para verificar quais providências
os supermercados pretendem adotar para atenuar o problema
ambiental gerado pelas sacolas plásticas distribuídas pelos
estabelecimentos e qual o cronograma para esses projetos. A
iniciativa faz parte do programa Desperdício Zero, coordenado pela



1743

Secretaria do Meio Ambiente, que tem como objetivo reduzir em 30%
o volume de lixo gerado e eliminar os lixões a céu aberto no Estado.
Uma das principais estratégias do programa é a convocação dos
grandes geradores de resíduos para discutir alternativas visando ao
reaproveitamento ou à reciclagem dos materiais, ou, até mesmo, à
mudança de padrões de consumo para atitudes mais sustentáveis.

Em Maringá, foi lançado, em fevereiro deste ano, o projeto Sacolas
Ecológicas, com o objetivo de incentivar práticas de preservação,
recuperação e educação ambiental. O projeto tem como parceiros a
Prefeitura de Maringá, o Ministério Público, a Polícia Ambiental, a
Associação Comercial e a Associação dos Supermercadistas do Norte
do Paraná. Ressalte-se que, na ocasião, o Prefeito Municipal assinou
o Decreto nº 122, de 2007, determinando a todos os órgãos e
entidades da administração direta e indireta que utilizem apenas
sacos de lixo oxibiodegradáveis.

No Senado Federal, tramita, atualmente, o Projeto de Lei
Suplementar nº 00259/2007, de autoria da Senadora Maria do Carmo
Alves, que dispõe sobre o Programa de Substituição de Embalagens
Plásticas Convencionais por Congêneres Biodegradáveis. A proposta
é substituir, no prazo de cinco anos, embalagens e sacos plásticos
convencionais pelos fabricados com plástico biodegradável, que
poderá ser decomposto pela ação dos microorganismos presentes no
solo. A proposição, atualmente, encontra-se na relatoria da Comissão
do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

No Estado do Mato Grosso, o Presidente da Comissão do Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa apresentou, em maio de 2007,
um projeto de lei que prevê a substituição de sacolas plásticas para
acondicionamento do lixo por sacos de lixo ecológicos.

Existem várias maneiras de amenizar o impacto provocado pelas
sacolas plásticas. A conscientização das pessoas a respeito do
problema é o primeiro passo, e a reciclagem do lixo doméstico
também deve ser incentivada. Em alguns países, incentiva-se o uso
da sacola de pano para o transporte das mercadorias. Também se
apresenta como opção a adoção das sacolas oxidegradáveis, feitas
de material que se decompõe sem a necessidade de ser enterrado,
apenas pela atuação da temperatura, do sol, do vento e de outras
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variáveis naturais. Sua desintegração ocorre muito mais rápido do que
a dos plásticos comuns, em, no máximo, 18 meses.

O projeto de lei em pauta pretende propor uma solução para esse
problema, dispondo sobre a matéria no âmbito do Estado e estatuindo
que os sacos e as sacolas fornecidas pelo comércio varejista para
acondicionamento de mercadorias deverão ser confeccionadas em
material reciclável e biodegradável.

Não há dúvida quanto à relevância da matéria e à necessidade da
adoção de providências imediatas para minimizar o impacto que as
referidas embalagens plásticas vêm causando no meio ambiente.

Há, contudo, algumas questões que precisam ser consideradas,
como a situação da indústria produtora de sacos e sacolas plásticas e
a situação das pessoas que atualmente trabalham com reciclagem de
plásticos, já que a reciclagem desse material proporciona renda e
trabalho para milhares de pessoas no Estado. Em virtude dessas
questões, bem como para possibilitar a adaptação e a
operacionalização da medida, entendemos que a substituição das
sacolas plásticas convencionais pelas congêneres biodegradáveis
deve ser feita de forma gradual, 20% a cada ano. Assim, em cinco
anos, 100% das embalagens fornecidas pelo comércio varejista para
acondicionamento de mercadorias no Estado deverá ser de material
reciclável e biodegradável. Desta forma, contribui-se para a prevenção
e o controle da poluição ambiental e a proteção da qualidade do meio
ambiente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1o turno, do

Projeto de Lei nº 436/2007 na forma do Substitutivo nº 1, proposto
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda nº
1.

Emenda nº 1
Acrescentem-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único e os incisos

nºs 1 a 5:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A substituição das sacolas plásticas por sacos e

sacolas de material reciclável e biodegradável será efetuada da
seguinte forma:
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I - 20%, até 1º de janeiro de 2008;
II - 40%, até 1º de janeiro de 2009;
III - 60%, até 1º de janeiro de 2010;
IV - 80%, até 1º de janeiro de 2011;
V - 100%, até 1º de janeiro de 2012.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Délio Malheiros,  Presidente e relator - Walter Tosta - Carlos

Pimenta - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 448/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Leonardo Moreira, institui
infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposta, que vem, agora, a esta
Comissão, nos termos do disposto no art. 102, IV, “a”, do Regimento
Interno, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposta, de iniciativa parlamentar, objetiva estabelecer

mecanismos para proteção do consumidor, mediante a adoção de
medidas eficazes para coibir o protesto de títulos sacados
indevidamente pelos fornecedores.

Nos termos da proposição, o fornecedor que levar a protesto
qualquer título sacado de forma indevida, validamente sacado e que
se tenha tornado indevido por inexecução contratual ou validamente
sacado, mas referente a débito já pago passará a ser devidamente
penalizado, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 8.078, de
11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

É importante enfatizar que o protesto indevido de qualquer título
configura grave prejuízo aos direitos e interesses do consumidor, haja
vista o fato de que o nome da pessoa, automaticamente, passa a
fazer parte dos mais diversos cadastros de restrição ao crédito
existentes no País.

Muitos dos consumidores lesados por procedimentos arbitrários por
parte do fornecedor, entre os quais se inserem aqueles de que cogita
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o projeto em tela, optam pela adoção de medidas judiciais com o
objetivo de se verem ressarcidos dos danos de natureza moral
oriundos da conduta indevida do agente.

Esta, contudo, não é uma prática costumeira do cidadão brasileiro, o
que acaba por beneficiar comerciantes inescrupulosos, que preferem
correr o risco do negócio, emitindo títulos sem a menor cautela e
descontando-os nas instituições financeiras, como meio para angariar
recursos de forma indevida.

A aprovação do projeto em tela, por certo, terá grande repercussão
no mercado de consumo, coibindo práticas dessa natureza, pois
permitirá aos órgãos de proteção e defesa do consumidor a
penalização do infrator tão logo este leve a protesto os títulos
referenciados.

Por último, vale enfatizar a consonância da proposta com os
princípios norteadores da política nacional de relações de consumo,
constantes no art. 4º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
que preconiza a ação governamental para proteger efetivamente o
consumidor bem como coibir e reprimir eficientemente todos os
abusos praticados no mercado de consumo.

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

448/2007.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Ademir Lucas

- Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 535/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira,
estabelece normas para o fornecimento de sacola plástica ao
consumidor por estabelecimento comercial.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

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.
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Fundamentação
A proposta em análise pretende tornar obrigatória a impressão, nas

sacolas plásticas fornecidas pelo comércio varejista, de informação
acerca do volume e do peso por elas suportados.

Segundo o autor do projeto, a falta dessa informação tem sujeitado
os consumidores a prejuízos e riscos desnecessários quando do
transporte das mercadorias, já que, muitas vezes, a embalagem
contém um peso ou um volume de mercadoria superior a sua
capacidade.

Observa-se que a medida proposta é compatível com os interesses
dos consumidores, que devem encontrar, no mercado, não apenas
produtos, mas também embalagens em condições tais que ofereçam
absoluta segurança, o que, em última análise, traduz-se em proteção
à saúde e à vida dos cidadãos.

Ademais, a impressão dos dados relativos ao peso e à capacidade
da embalagem vai ao encontro do princípio da informação, o que,
certamente, evitará a ocorrência dos graves problemas mencionados
na justificação do projeto.

Deve ser lembrada, entretanto, a perspectiva da adoção de medidas
que inviabilizem a utilização de sacolas plásticas para as finalidades
previstas na proposição em tela, como forma de proteção do meio
ambiente, uma vez que o descarte desses produtos tem gerado sérios
problemas ambientais. Ocorrendo a hipótese de o mercado varejista
passar a utilizar, obrigatoriamente, embalagens feitas de materiais
biodegradáveis, a norma que se pretende estabelecer perderia, por
completo, a eficácia, por dispor, especificamente, sobre o
fornecimento de sacolas plásticas.

Esta a razão da formulação do Substitutivo nº 1, que passa a fazer
parte deste parecer, com o propósito de adequar tecnicamente a
proposta, compatibilizando as situações de que trata este parecer.

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

535/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui normas para o fornecimento de embalagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - As embalagens fornecidas ao consumidor para transporte
de produto adquirido no varejo deverão ter alças e conter, em
caracteres visíveis, informação sobre o peso e o volume por elas
suportados.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º - Os fornecedores terão o prazo de cento e oitenta dias para
se adequar às disposições desta lei, contados a partir da data de sua
publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta, relator - Ademir Lucas -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 557/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Padre João, “dispõe sobre
a divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia por meio da frota
oficial da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Estado
de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
ternos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende tornar obrigatória a divulgação dos

números dos telefones da Ouvidoria de Polícia nos veículos das frotas
dos órgãos oficiais de segurança pública. Em sua justificativa, o autor
se reporta à pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas
Gerais - Crisp -, segundo o qual 64,5% das vítimas em Minas Gerais
não denunciam a violência que sofreram por não saberem da
existência de um órgão próprio para isso. O autor afirma que a
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divulgação do telefone da Ouvidoria de Polícia nas viaturas oficiais de
patrulhamento ostensivo materializará o desejo da instituição policial
de se sofisticar e se depurar para o eficiente enfrentamento à
criminalidade, buscando na sociedade seu maior aliado.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria e
apresentou ao projeto o Substitutivo nº 1, para sanar as imperfeições
técnicas bem como os vícios de ordem constitucional verificados no
texto original.

A criação das Ouvidorias de Polícia no País é uma conquista da
sociedade. Está relacionada à consolidação do processo democrático
e à organização dos movimentos sociais na área dos direitos
humanos.

Em Minas Gerais, a Ouvidoria de Polícia foi criada pela Lei nº
12.622, de 25/9/97, alterada pela Lei nº 12.968, de 27/7/98, e,
posteriormente reestruturada pela Lei nº 15.298, de 6/8/2004, que
criou a Ouvidoria-Geral do Estado. Desde então, a Ouvidoria de
Polícia passou a integrar-lhe a estrutura orgânica como área
específica.

A Ouvidoria de Polícia é um canal aberto com a população. O
cidadão pode utilizar o serviço para fazer reclamações, sugestões,
críticas ou elogios da atividade policial. Também é de sua
competência receber denúncia de qualquer pessoa, civil, militar ou
outro servidor público, contra agentes policiais. Neste caso, a
Ouvidoria deve verificar a pertinência da denúncia e propor aos
órgãos competentes as medidas necessárias. É também de sua
responsabilidade trabalhar para o aperfeiçoamento dos serviços
prestados pelas polícias à população, promovendo pesquisas,
palestras, seminários e mantendo, nas escolas e academias de
polícia, em caráter permanente, cursos sobre democracia, cidadania,
direitos humanos e o papel da polícia. As denúncias podem ser
apresentadas pessoalmente ou por entidades ou, ainda, por qualquer
meio de comunicação, inclusive quando o denunciante preferir o
anonimato.

É importante ressaltar que a Constituição da República dispõe, no
art. 144, e a Constituição mineira, no art. 136, que a segurança
pública, mais do que um dever do Estado, constitui direito e
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responsabilidade de todos.
Fica, então, evidente a importância da participação de todos os

atores sociais, rompendo a “lei do silêncio”, que tanto beneficia
qualquer tipo de infrator ou criminoso. O cidadão precisa ser envolvido
no processo de canalização de informações à Ouvidoria de Polícia.
Muitas vezes, informações importantes deixam de chegar ao
conhecimento das autoridades competentes pelo simples fato de que
o cidadão desconhece os números dos telefones por meio dos quais
poderá realizar sua denúncia. É dever das autoridades envolver a
população nesse processo de controle de qualidade dos quadros dos
órgãos de segurança pública. Observa-se, na verdade, que a
conscientização desse fato vem crescendo exponencialmente na
sociedade. O sucesso dos programas de denúncia por telefone, que
garantem o anonimato do informante, tem demonstrado quanto a
sociedade se dispõe a exercer seu direito constitucional.

Por fim, informamos que o Crisp realizou um estudo sobre o papel
da Ouvidoria de Polícia do Estado no controle externo da atividade
policial, no qual se verificou que o número de denúncias
recepcionadas pela Ouvidoria de Polícia desde sua instituição
representa uma quantidade pouco significativa. Verificou-se, também,
que esse fato se deve ao pouco conhecimento que a população tem
do órgão, enfatizando a necessidade de investimento em campanhas
de divulgação da Ouvidoria para que um maior número de cidadãos
conheça sua existência e valorize seu trabalho.

Assim, consideramos que a obrigatoriedade de dar publicidade aos
números dos telefones que permitem o contato da população com a
Ouvidoria de Polícia e, conseqüentemente, o envolvimento decisivo
dos cidadãos no processo de coleta de informações, sem dúvida,
contribuirá para a apuração das disfunções cometidas pelos
integrantes das instituições policiais e aumentará a eficácia das ações
de segurança pública no enfrentamento à impunidade. Dessa forma, a
medida proposta constitui um aperfeiçoamento oportuno e
conveniente do ordenamento jurídico mineiro, razão pela qual
opinamos por sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do
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Projeto de Lei nº 557/2007 na forma do Substitutivo nº 1, proposto
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

Domingos Sávio - Ivair Nogueira - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 566/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em análise, fruto
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 565/2003, dispõe sobre a
Política Estadual de Estímulo à Construção de Barragens e de
Desenvolvimento Econômico das Regiões Norte de Minas e dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que concluiu por sua aprovação com a
Emenda nº 3, e pela rejeição da Emenda nº 2, da Comissão anterior.

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 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
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.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça afirma que
tanto a Constituição da República como a Carta mineira dispõem que
é competência da União a erradicação da pobreza e da
marginalização e a redução das desigualdades regionais. O art. 41,
incisos II e III, da Constituição Estadual estabelece, ainda, que o
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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.

Ressalta, ainda, essa Comissão, que 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 matéria se insere na
competência concorrente do Estado para legislar, prevista no art. 24,
inciso VI, da Carta da República.

Objetivando dar maior clareza e aperfeiçoar a proposição, a
mencionada Comissão apresentou as Emendas nºs 1 e 2. A primeira
substitui a expressão “os Vales do Jequitinhonha e Mucuri“ por “Norte
e Nordeste de Minas“. A segunda suprime o art. 4º.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais informa que em
2003, quando o projeto tramitou na Casa, sua temática foi debatida
em audiência pública, ocasião em que foram ouvidos representantes
de órgãos e entidades que se ocupam do uso de recursos hídricos e
da promoção do desenvolvimento do semi-árido mineiro. Todos os
convidados foram unânimes em admitir a necessidade de projetos,
programas e maior alocação de recursos para melhorar a oferta e a
distribuição de água no semi-árido. Os debates realizados enfatizaram
a importância das pequenas barragens para acumular e conservar as
águas pluviais, que nas regiões semi-áridas se concentram em um
curto período do ano.

A Comissão de Meio Ambiente atesta que as opiniões proferidas
durante o debate corroboram o entendimento de que o projeto em
análise é importante para redirecionar as ações do governo estadual
na instituição de uma política de estímulo ao desenvolvimento das
regiões Norte e Nordeste de Minas, indicando os instrumentos
necessários para sua execução. Objetivando aperfeiçoar a
proposição, a Comissão apresentou a Emenda nº 3.

Sob a ótica financeira-orçamentária, a proposição em análise não
apresenta nenhum impacto, por tratar-se de uma política pública que
ainda não foi implementada. Caso seja aprovado o projeto, por
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ocasião de sua execução dever-se-á prever as dotações
orçamentárias a serem consignadas para esse fim.

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

566/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda nº 3, apresentada pela Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e pela rejeição da Emenda nº
2, da Comissão e Constituição e Justiça. Com a aprovação da
Emenda nº 3, fica prejudicada a Emenda nº 2.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho -

Sebastião Helvécio - Fábio Avelar - Elisa Costa (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 943/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em análise
tem por objetivo instituir a Semana de Vacinação de Adultos no
Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 e
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1. Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em tela pretende criar a Semana de Vacinação de Adultos

no Estado, a ser realizada a partir do dia 5 de agosto, com o propósito
de incentivar e promover a vacinação dessa faixa etária, uma vez que
já existe a consciência da necessidade da vacinação infantil e também
dos idosos.

A vacinação é uma das ações básicas mais importantes para a
melhoria da saúde pública. Com exceção do saneamento básico,
nenhum outro avanço, nem mesmo os antibióticos, apresentaram o
mesmo impacto na redução da mortalidade e no crescimento da
população mundial.

Na verdade, a redução de doenças por meio da imunização é uma
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das maiores conquistas da medicina atual. A varíola foi erradicada, e
doenças tais como a poliomielite, o sarampo e a difteria são
extremamente raras nos países desenvolvidos, graças à vacinação
em massa.

No entanto, a vacinação em adultos, embora necessária, é ainda
muito negligenciada. A possível razão para a ocorrência desse quadro
é o entendimento equivocado, quase senso comum, de que apenas as
crianças e os idosos precisam de vacinas. Essa realidade levou o
Ministério da Saúde a editar a Portaria nº 597, em abril de 2004, que
estabelece como exigência para a contratação de funcionários e para
o recebimento de benefícios, a comprovação do cumprimento do
calendário vacinal.

A Comissão de Constituição e Justiça, com o propósito de eliminar
algumas impropriedades, promoveu alterações no projeto,
apresentando o Substitutivo nº 1. Concordamos com as ponderações
daquele colegiado, observados os dispositivos da Portaria nº 1.602,
de 17/7/2006, do Ministério da Saúde, que institui, em todo o território
nacional, os calendários de Vacinação da Criança, do Adolescente, do
Adulto e do Idoso.

Por essas razões, entendemos ser o projeto oportuno, na forma
proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

943/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 964/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Délio Malheiros,
“obriga as instituições financeiras a advertir os usuários de seus
serviços sobre fraudes“.

Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
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Emenda nº 1, que apresentou.
Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,

emitir parecer sobre o mérito da proposição.
Fundamentação

A proposta em epígrafe, como anuncia a sua ementa, obriga as
instituições financeiras a advertir os clientes sobre as fraudes mais
freqüentes relacionadas com o uso de seus serviços.

De acordo com o art. 2º do projeto, a instituição financeira deverá,
alternadamente, apresentar informação em destaque junto às
instruções de uso de seus serviços, disponibilizar informação em sua
página na internet ou encaminhar correspondência à residência do
cliente.

A proposta prevê, ainda, sanções para o descumprimento dos seus
comandos, as quais estão previstas na Lei Federal nº 8.078, de
11/9/90, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Como mostra o autor da proposta, de fato têm-se tornado comuns
as notícias sobre fraudes envolvendo talões de cheques e cartões de
crédito, razão pela qual é de suma importância que os clientes das
instituições bancárias tenham conhecimento dos tipos de fraudes mais
freqüentes, a fim de tornar mais difícil a ação dos criminosos.

Também é bom lembrar que as instituições financeiras irão ganhar
com essa medida, evitando a responsabilidade civil por prejuízo
causado a cliente. Como informou a Comissão de Constituição e
Justiça em seu pronunciamento, “se tais instituições guardam bens ou
recursos alheios, cabe a elas vigiar esse patrimônio, que assegura
seu lucro e sua existência”.

Finalmente, concordamos com a Emenda nº 1, apresentada pela
referida Comissão, a qual dá nova redação ao art. 1º do projeto, nos
termos seguintes: “Ficam as instituições financeiras localizadas no
Estado obrigadas a informar os consumidores sobre as fraudes mais
freqüentes no uso de seus serviços bem como sobre os cuidados para
sua prevenção”.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

964/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente -  Carlos  Pimenta, relator - Ademir

Lucas - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 966/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº
966/2007 dispõe sobre critério de desempate no processo licitatório no
Estado de Minas Gerais.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento estabelece que o poder público deverá

dar preferência a bem ou serviço menos lesivo ao meio ambiente para
fins de desempate nos procedimentos licitatórios realizados em Minas
Gerais, observados os critérios anteriores, previstos no § 2º do art. 3º
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que contém normas gerais de
licitação e contratação.

No intuito de corrigir o vício de inconstitucionalidade que maculava o
projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1, tornando obrigatória, nos editais de licitação a cargo
de órgãos e entidades da administração direta e indireta dos Poderes
do Estado, a previsão de normas voltadas para a proteção do meio
ambiente na aquisição de bens e serviços.

Ora, sabe-se que o edital é a norma básica do procedimento
licitatório, razão pela qual esse instrumento normativo é considerado
pelos doutrinadores como a lei interna da licitação. Suas disposições
vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos que
participam da disputa, seja qual for a modalidade utilizada pelo poder
público e suas entidades descentralizadas. Por ser o instrumento
básico da licitação, suas disposições devem ser claras, objetivas e de
fácil interpretação, além de prever, na medida do possível, todas as
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informações necessárias à realização do procedimento e à posterior
celebração do contrato com o candidato vencedor.

Sabe-se, também, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
considerado bem de uso comum do povo pelo “caput” do art. 225 da
Constituição da República, é assunto que se enquadra na
competência comum de todos os entes federados, cabendo ao Estado
valer-se de todos os instrumentos necessários para a sua
preservação, seja no plano legislativo, seja no plano executivo, em
ações concretas de proteção ambiental.

Freqüentemente, os órgãos e as entidades da administração direta e
indireta (autarquias, fundações públicas e empresas estatais) realizam
licitações para a aquisição de bens e serviços, principalmente sob a
modalidade de pregão, quando se tratar de bens e serviços comuns,
com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 2002, que contém
normas gerais sobre essa modalidade licitatória que pode ser utilizada
por todos os entes federados.

Se o edital é, efetivamente, a norma interna da licitação e se a
proteção ambiental é dever do poder público, afigura-se-nos
conveniente e oportuna a inserção de dispositivos editalícios relativos
à preservação do meio ambiente por ocasião da aquisição desses
bens. Nesse caso, uma vez aprovada e promulgada a lei, o órgão ou a
entidade encarregada do processo licitatório, seja no âmbito do
Executivo, seja no do Legislativo, seja no do Judiciário, deverá
introduzir preceitos no instrumento convocatório voltado para esse
objetivo. Não se trata, no caso em tela, de restringir a
discricionariedade do administrador público para a elaboração do
edital, pois tal prerrogativa é peculiar ao órgão ou à entidade que
promove a licitação. O objetivo da proposição é apenas dar ênfase à
necessidade de proteção do meio ambiente nas contratações de bens
e serviços, de modo a evitar que a administração pública adquira bens
e serviços que poluem a natureza.

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

966/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Chico Uejo - Ivair Nogueira (voto
contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.028/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.028/2007
tem por objetivo dar nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei
nº 7.013, de 22/6/77, que autorizou o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de São Lourenço.

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.

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 1.028/2007 tem como finalidade alterar a

redação do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.013, de 22/6/77, a
fim de dar nova destinação a parte do imóvel doado ao Município de
São Lourenço, correspondente a 3.767,50m².

Essa área, no entendimento do autor da proposição, será melhor
utilizada se destinada para nova sede do serviço militar, o que atende
ao interesse coletivo que deve nortear a transferência de bens do
patrimônio público.

Cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, desobriga o Município de São Lourenço de
utilizar a referida parte do imóvel para a construção de casas
populares e indústrias não poluentes, como previa a citada Lei nº
7.013, passando a destiná-la para a sede do serviço militar. Além
disso, acrescenta cláusula prevendo a reversão do bem ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos contados da publicação da nova
lei, não lhe for dada a nova destinação.

Na defesa do interesse coletivo, a Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
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controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, determina, no § 2º de seu art. 105,
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com autorização legislativa.

Ressalte-se que a alteração pretendida pelo projeto de lei em
análise atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos, não representa despesas para o erário
nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Diante dessas ponderações, não há impedimento a sua
transformação em lei.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.028/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.141/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Pains 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 1.141/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Pains de imóvel com 7.237,35m², situado naquele
Município, para que, na área correspondente a 5.461,95m² seja
implementada uma praça de lazer e prática desportiva e, na parte
remanescente, seja construído o prolongamento da Rua Manoel
Lopes, possibilitando o acesso a outras vias públicas.
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Essas utilizações do imóvel a ser doado, determinadas pelos §§ 1º e
2º do art. 1º da proposição, atendem 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
tiverem sido dadas as destinações estabelecidas.

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. O § 2º do art. 105 dessa norma
estabelece que a movimentação de valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Constatamos, pois, que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.141/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 20/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe

sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil.
Aprovada no 1º turno, na forma do vencido, retorna a matéria a esta

Comissão, para receber parecer no 2º turno.
Nos termos do art. 196, § 1º, do Regimento Interno, em anexo

apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Por meio da proposição em exame e amparado na previsão
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constitucional que permite a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores
públicos civis que exerçam atividades de risco, nos termos do art. 40,
§ 4º, inciso II, da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda à Constituição nº 47, de 5/7/2005, e reconhecendo a
necessidade da edição de lei complementar para a concessão do
direito ali previsto, o Governador do Estado pretende legiferar sobre a
aposentadoria dos servidores policiais civis.

Nos termos da proposição, “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”. Estabelece-se, ainda, que
“o servidor policial civil será aposentado voluntariamente,
independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, vinte anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial”.

Por último, o projeto estabelece que “os proventos do policial civil
aposentado nos termos da 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”.

Na primeira fase de discussão do projeto de lei complementar em
exame, aprovou-se a matéria na forma do vencido que acompanha
este parecer, incluindo-se no texto da Lei Complementar nº 84, de
25/7/2005, que modifica a estrutura das carreiras policiais civis, as
medidas propostas. Esta lei estabelece, nos termos do seu art. 5º, que
as atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as
carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado,
têm natureza especial e caráter técnico-científico derivado da
aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e
naturalísticas e que o exercício dessas atribuições é incompatível com
qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na
legislação. O vencido altera, portanto, o referido art. 5º e acrescenta à
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lei um dispositivo com a nova regra que se pretende estabelecer para
a aposentadoria do policial civil.

Conforme ressaltamos no 1º turno de discussão da matéria, a
iniciativa do Governador do Estado demonstra o reconhecimento do
trabalho desempenhado pelas corporações civis, em virtude da
relevância e da peculiaridade das suas atividades, destacando-se a
reestruturação das carreiras promovida por meio da mencionada Lei
Complementar nº 84 e os reajustes de vencimentos assegurados pela
Lei nº 16.717, de 31/5/2007, culminando na proposição de lei
complementar em apreço, que outorga aos servidores policiais civis
aposentadoria especial após 30 anos de contribuição, desde que
contem, pelo menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial.

Ratificamos, portanto, o nosso posicionamento anterior.
Por exigência da técnica legislativa, e evidentemente amparados no

suporte jurídico constitucional de que trata o art. 40, § 4º,
especialmente seus incisos II e III, da Constituição Federal, que prevê
tratamento diferenciado para o benefício da aposentadoria por meio
de lei complementar, julgamos necessário e oportuno apresentar, na
conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno.

É importante assinalar que esse substitutivo visa, tão-somente, a
conformar a proposição aos comandos normativos que devem ser
observados na elaboração de textos legislativos do Estado,
acrescentando-se ao Capítulo II da Lei Complementar nº 84, de
25/7/2005, uma Seção III, integrada pelos arts. 20-A e 20-B.

Estão mantidas, nesse substitutivo, a referência ao dispositivo
constitucional pertinente às carreiras policiais civis, à aposentadoria
após 30 anos de contribuição, desde que o servidor conte, pelo
menos, 20 anos de efetivo exercício no cargo, bem como aos
proventos do policial aposentado, enfim, tudo nos mesmos termos do
vencido em 1º turno.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de lei

Complementar nº 20/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no
1º turno, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Dispõe sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil,
mediante alteração da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de
2005, que modifica a estrutura das carreiras policiais civis, cria a
carreira de Agente de Polícia e cria cargos no Quadro de Pessoal da
Polícia Civil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentada ao Capítulo II da Lei Complementar nº

84, de 25 de julho de 2005, a seguinte Seção III, integrada pelos arts.
20-A e 20-B:

“Seção III
Da Aposentadoria

Art. 20-A - Será adotado regime especial de aposentadoria para os
ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras
policiais civis, cujo exercício é considerado atividade de risco, nos
termos do art. 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.

Art. 20-B - O servidor policial civil será aposentado voluntariamente,
independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo exercício nos cargos a
que se referem os incisos I a IV do art. 7º desta lei.

Parágrafo único - Os proventos do policial aposentado na forma do
“caput” deste artigo 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 estendidos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos a esses
servidores, inclusive os decorrentes da transformação ou da
reclassificação do cargo ou da função em que se deu a
aposentadoria.”.

Art. 2º - O art. 40 da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40 - O cargo de provimento em comissão e a função de
confiança da estrutura da Polícia Civil, ressalvados os cargos de
Chefe de Polícia Civil e Chefe Adjunto de Polícia Civil, são privativos
de servidores que:

I - estejam no nível final da respectiva carreira;
II - não tenham excedido em cinco anos o tempo exigido para a
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aposentadoria voluntária”.
Art. 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento,  Presidente e relator - Inácio Franco - Chico

Uejo - Ademir Lucas.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e dispõe

sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - As atribuições dos cargos de provimento efetivo que

integram as carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas
de Estado, têm natureza especial e caráter técnico-científico derivado
da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e
naturalísticas, e seu exercício é considerado atividade de risco para
fins do disposto no inciso II do § 4º do art. 40 da Constituição da
República.”.

Art. 2º - Acrescente-se à Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de
2005, o seguinte artigo:

“Art. ... - O servidor policial civil será aposentado voluntariamente,
independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo exercício nos cargos a
que se referem os incisos I a IV do art. 7º desta lei.

Parágrafo único - Os proventos do policial aposentado na forma do
“caput” deste artigo 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 estendidos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos a esses
servidores, inclusive os decorrentes da transformação ou da
reclassificação do cargo ou da função em que se deu a
aposentadoria.”.

Art. 3º - O art. 40 da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de
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2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 40 - O cargo de provimento em comissão e a função de

confiança da estrutura da Polícia Civil, ressalvados os cargos de
Chefe de Polícia Civil e Chefe Adjunto de Polícia Civil, são privativos
de servidores que:

I - estejam no nível final da respectiva carreira;
II - não tenham excedido em cinco anos o tempo exigido para a

aposentadoria voluntária.”.
Art. 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 281/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Célio Moreira e tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Buenópolis o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , retorna a
proposição agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer
para o 2° turno, nos termos do art. 189, c/c o art.  102, VII, do
Regimento Interno.

Nos termos do § 1º do art. 189 desse Diploma, faremos constar após
a conclusão deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 281/2007 visa conceder ao Poder Executivo a

autorização legislativa para fazer reverter ao Município de Buenópolis
o imóvel constituído de um terreno urbano com área de 1.600,00m²,
situado nesse Município, incorporado ao patrimônio do Estado em
1953, por doação desse ente federativo, sem constar cláusula de
reversão, razão pela qual não há que falar em reversão ao patrimônio
municipal e, sim, doação.

Para sanar essa questão, bem como para ajustar o texto à técnica
legislativa, a proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do
Substitutivo nº 1.

A autorização legislativa para alienação de bens públicos é
exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no inciso I do
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
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XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, e no § 2º do art. 105, da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A proposição em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos e, por não
acarretar despesas para o erário, não repercute na execução da Lei
Orçamentária.

Em vista dessas considerações, ratificamos nosso parecer favorável
à aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

281/2007 no 2° turno, na forma do vencido no 1º tur no.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Agostinho Patrús

Filho - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 281/2007

(Redação do Vencido)
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 nesse 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 915/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sete
Lagoas 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 915/2007 visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Sete Lagoas terreno com área de 20.000m², situado
nesse Município.

Em atendimento do interesse público, o imóvel destina-se ao
desenvolvimento de serviços de interesse social ligados aos
portadores de deficiência e está sujeito a reversão ao patrimônio do
Estado se for desvirtuado o motivo da doação.

A autorização legislativa para alienação de patrimônio público é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas gerais para licitação e
contratos da administração pública, no âmbito dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 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 transferência de domínio em tela atende
aos preceitos legais que versam sobre a matéria, além de não
representar despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

915/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Sebastião Helvécio,  Presidente  e  relator - Jayro Lessa - Elisa

Costa - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 934/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Desterro de Entre-Rios os imóveis 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 934/2007 visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Desterro de Entre-Rios terrenos rurais com áreas de
2.000m² e 10.000m², situados no Distrito de São Sebastião do Gil,
naquele ente federativo, os quais abrigaram por algum tempo as
sedes das Escolas Estaduais Vicente Vaz Diniz e Maria Bárbara
Magalhães, atualmente desativadas.

A proposição atende ao interesse público, que deve nortear a
alienação de bem público, pois o parágrafo único de seu art. 1º
determina que o imóvel menor será destinado à implantação de escola
técnica agrícola, enquanto o outro poderá ser alienado, mediante
autorização dada por lei municipal, e os recursos oriundos da venda
serão investidos na construção desta escola. Além disso, o art. 2º
preceitua que os imóveis 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.

A 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 dos referidos imóveis atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência do 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

934/2007 no 2º turno.
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Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Agostinho Patrús

Filho - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 713/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 713/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que declara de utilidade pública a Corporação Musical Bom Jesus de
Santo Antônio do Pirapetinga, com sede no Município de Piranga, 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° 713/2007
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Bom Jesus de

Santo Antônio do Pirapetinga, com sede no Município de Piranga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical

Bom Jesus de Santo Antônio do Pirapetinga, com sede no Município
de Piranga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 819/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 819/2007, de autoria do Deputad o Ademir Lucas,

que declara de utilidade pública a Liga dos Blocos Carnavalescos da
Cidade de Esmeraldas - Licace -, com sede no Município de
Esmeraldas, 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° 819/2007
Declara de utilidade pública a Liga dos Blocos Carnavalescos da

Cidade de Esmeraldas - Licace -, com sede no Município de
Esmeraldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Lig a dos Blocos

Carnavalescos da Cidade de Esmeraldas - Licace -, com sede no
Município de Esmeraldas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 822/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 822/2007, de autoria do Deputad o Alencar da

Silveira Jr., que declara de utilidade pública a entidade Academia de
Capoeira Garra Mineira, com sede no Município de Ubá, 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° 822/2007
Declara de utilidade pública a entidade Academia de Capoeira Garra

Mineira, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Academia de

Capoeira Garra Mineira, com sede no Município de Ubá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Glaúcia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 841/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 841/2007, de autoria do Deputad o Eros Biondini,
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que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Artística
Pró-Vida - Abaprov -, com sede no Município de Brasilândia de Minas,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 841/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente  Artística Pró-

Vida - Abaprov -, com sede no Município de Brasilândia de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Artística Pró-Vida - Abaprov -, com sede no Município de
Brasilândia de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 977/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 977/2007, de autoria do Deputad o Ivair

Nogueira, que declara de utilidade pública a entidade Grupo de Teatro
e Dança Máscaras, com sede no Município de Guaranésia, 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° 977/2007
Declara de utilidade pública a entidade Teatro Experimental de

Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Teatro

Experimental de Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 26/6/2007, a seguinte

comunicação:
 Do Deputado Agostinho Patrús Filho, notificando o falecimento do

Sr. Vicente Arcanjo Viegas, ocorrido em 13/6/2007, em Santa Bárbara.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007
Presidência dos Deputados Carlos Pimenta, Domingos Sávio e Délio

Malheiros e da Deputada Ana Maria Resende
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 62/2007
(encaminha Projeto de Lei nº 1.315/2007), do Governador do Estado -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.316 a 1.322/2007 - Requerimentos nºs 774 a
796/2007 - Requerimentos da Comissão de Meio Ambiente e dos
Deputados Fábio Avelar e outros, Antônio Júlio (2) e Dimas Fabiano -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Política
Agropecuária e de Cultura e do Deputado Jayro Lessa - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Rêmolo Aloise, Carlos Pimenta,
André Quintão e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Antônio Júlio (2), Dimas Fabiano e Fábio Avelar e outros;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução nº 361/2007 e dos Projetos de
Lei nºs 20, 26 e 1.137/2007; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Meio Ambiente; aprovação -
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 - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
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Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gláucia Brandão -  Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião  Costa  -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - 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 Paulo Cesar, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

MENSAGEM Nº 62/2007
Belo Horizonte, 20 de junho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de
lei que institui a Semana do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais e o Dia do Bombeiro Militar da Reserva e Reformado.

A proposta se reveste de singular importância para o Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, porquanto a instituição, distinta da
Polícia Militar do Estado, da qual se desvinculou por força da Emenda
à Constituição nº 39, seguindo a tradição castrense, necessita de
legislação própria para instituir datas comemorativas. A proposta é
plenamente justificável pelos mesmos elementos insertos no Decreto
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Federal nº 35.309, de 2 de abril de 1954.
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.

PROJETO DE LEI Nº 1.315/2007
Institui o Dia do Bombeiro Militar da Reserva e Reformado e a

Semana do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Art. 1º - Ficam instituídos, para serem comemorados anualmente, a

Semana do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e, no dia 26
de junho, o Dia do Bombeiro Militar da Reserva e Reformado.

Parágrafo Único - A Semana do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais terá início em 26 de junho e término em 2 de julho, data
em que se comemora o Dia do Bombeiro Brasileiro, instituído pelo
Decreto Federal nº 35.309, de 2 de abril de 1954.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.280/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Antônio Lucas Pereira, Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado, encaminhando dados estatísticos da distribuição de
feitos ocorrida na Comarca de Abaeté, nos meses de fevereiro a maio
de 2007. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
a estimativa das receitas para o exercício de 2008, assim como o
demonstrativo da receita corrente líquida. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Miki Breier e da Sra. Leila Fetter, Deputados da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, informando que foi aprovada e
instalada nessa Casa a Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente, a qual aderiu ao Comitê
Gaúcho contra a Redução da Idade Penal.

Do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - Feam -, acusando o recebimento de
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convite para audiência pública da Cipe Rio Doce e prestando
informações referentes a consulta formulada por essa Comissão.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 304/2007, do
Deputado Djalma Diniz.

Dos Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de Ensino
Superior, prestando informações relativas ao Requerimento nº
200/2007, do Deputado Delvito Alves.

Do Sr. Rogério Aoki Romero, Secretário Adjunto de Esportes,
solicitando a indicação de representantes desta Casa para compor o
Conselho Estadual do Desporto.

Do Sr. Ricardo Gontijo Maia, Presidente do Instituo Helena Antipoff,
encaminhando o Relatório de Atividades e o Balanço Patrimonial
desse Instituto, relativos ao ano de 2006. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

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 1.316/2007
Dispõe sobre a Política de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Estímulo à Cidadania Fiscal do

Estado de Minas Gerais com o objetivo de incentivar os adquirentes
de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e
intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal
hábil.

Art. 2º - A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens
ou serviços de transporte interestadual e intermunicipal de
estabelecimento fornecedor localizado no Estado de Minas Gerais,
que seja contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
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fará jus ao recebimento de créditos do Tesouro do Estado.
§ 1º - Os créditos previstos no "caput" deste artigo somente serão

concedidos se o documento relativo à aquisição for um documento
fiscal eletrônico, assim entendido aquele constante de relação a ser
divulgada pela Secretaria da Fazenda.

§ 2º - Os créditos previstos no "caput" deste artigo não serão
concedidos:

I - na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação
pelo ICMS;

II - se o adquirente for:
a) órgão da administração pública direta da União, dos Estados e

dos Municípios, bem como suas autarquias, fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, pelos Estados ou pelos Municípios, exceto
as instituições financeiras e assemelhadas;

III - na hipótese de o documento emitido pelo fornecedor:
a) não ser documento fiscal hábil;
b) não indicar corretamente o adquirente;
c) tiver sido emitido mediante fraude, dolo ou simulação.
Art. 3º - O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do

ICMS, efetivamente recolhido por cada estabelecimento, será
atribuído como crédito aos adquirentes de mercadorias, bens e
serviços de transporte interestadual e intermunicipal na proporção do
valor de suas aquisições em relação ao valor total das operações e
prestações realizadas pelo estabelecimento fornecedor no período.

Parágrafo único - Para fins de cálculo do valor do crédito a ser
concedido aos adquirentes, será considerado:

I - o mês de referência em que ocorreram os fornecimentos;
II - o valor do ICMS recolhido relativamente ao mês de referência

indicado no item I.
Art. 4º - A Secretaria de Fazenda poderá, atendidas as demais

condições previstas nesta lei:
I - estabelecer cronograma para a implementação da Política de

Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e definir o
percentual de que trata o "caput" do art. 3º, em razão da atividade
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econômica preponderante, do regime de apuração do imposto, do
porte econômico do fornecedor ou da região geográfica de localização
do estabelecimento fornecedor;

II - autorizar o direito de crédito em relação a documentos fiscais
emitidos em papel, desde que sejam objeto de registro eletrônico na
forma estabelecida pela Secretaria de Fazenda;

III - instituir sistema de sorteio de prêmios para os consumidores
finais, pessoa natural ou as entidades a que se refere o inciso IV deste
artigo, identificados em documento fiscal eletrônico, observado o
disposto na legislação federal;

IV - permitir que entidades mineiras de assistência social, sem fins
lucrativos, cadastradas na Secretaria de Fazenda, sejam indicadas
como favorecidas pelo crédito previsto no art. 2º, no caso de o
documento fiscal eletrônico não indicar o nome do consumidor.

Art. 5º - A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que
se refere o art. 2° desta lei, na forma e nas condi ções estabelecidas
pelo Poder Executivo, poderão:

I - utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - do exercício
seguinte;

II - transferir os créditos para outra pessoa natural ou jurídica;
III - solicitar depósito dos créditos em conta corrente ou poupança,

mantida em instituição do Sistema Financeiro Nacional, ou o crédito
em cartão de crédito emitido no Brasil.

§ 1º - O depósito ou o crédito a que se refere o inciso III deste artigo
somente poderá ser efetuado se o valor a ser creditado corresponder
a , no mínimo, R$25,00 (vinte e cinco reais).

§ 2º - Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no
prazo de cinco anos contados da data em que tiverem sido
disponibilizados pela Secretaria de Fazenda.

§ 3º - Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a
obrigações pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do
Estado de Minas Gerais.

§ 4º - Os créditos relativos a aquisições ocorridas entre os meses de
janeiro a junho poderão ser utilizados a partir do mês de outubro do
mesmo ano-calendário; e os relativos a aquisições entre os meses de
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julho a dezembro, a partir do mês de abril do ano-calendário seguinte.
Art. 6º - O Poder Executivo promoverá campanhas de educação

fiscal com o objetivo de informar, esclarecer e orientar a população
sobre:

I - o direito e o dever de exigir que o fornecedor cumpra suas
obrigações tributárias e emita documento fiscal válido a cada
operação ou prestação;

II - o exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei;
III - os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está

adimplente com suas obrigações tributárias perante o Estado de
Minas Gerais;

IV - a verificação da geração do crédito relativo a determinada
aquisição e do seu saldo de créditos;

V - documentos fiscais e equipamentos a eles relativos.
Art. 7º - Ficará sujeito a multa no montante de R$500,00 (quinhentos

reais), atualizado pelo valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas
Gerais - Ufemg -, por documento não emitido ou entregue, a ser
aplicada na forma da legislação de proteção e defesa do consumidor,
o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao consumidor
documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens
ou serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas na
legislação.

Parágrafo único - Ficará sujeito à mesma penalidade o fornecedor
que violar o direito do consumidor pela prática das seguintes
condutas:

I - emitir documento fiscal que não seja hábil ou que não seja o
adequado ao respectivo fornecimento;

II - deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, quando o registro
for exigido pela legislação.

Art. 8º - Os créditos a que se referem o art. 2º e o inciso IV do art. 4º
desta lei, bem como os recursos destinados ao sorteio de prêmios
previsto no inciso III do referido art. 4º, serão contabilizados à conta da
receita do ICMS.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2007.
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Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei apresentado tem o mesmo teor da

proposição apresentada recentemente pelo Governador José Serra à
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e estimula duas
vertentes importantes para o Estado: a cidadania e a arrecadação.

A cidadania será exercida por meio da consciência do contribuinte,
ao solicitar habitualmente o documento fiscal no ato da compra, para
que essa atitude se torne cotidiana. Esse comportamento faz com que
as pessoas exerçam função de fiscal tributário e estimula os que se
sentirem lesados a buscar o caminho adequado para, aos poucos,
eliminar a conduta evasiva ao erário.

Em relação à arrecadação, não se fazem necessárias maiores
explicações, já que é a força motriz da atividade estatal. Além de
fomentar a arrecadação, a proposição, caso aprovada, diminuirá a
concorrência desigual entre os que arrecadam e os que sonegam,
dentro de um mesmo segmento econômico da sociedade.

O projeto pretende inserir o Estado de Minas Gerais na vanguarda.
Sendo assim, conto com a ajuda dos nobres colegas parlamentares
para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.317/2007
Dispõe sobre a gravação do número do chassi em diversas partes

dos veículos automotores fabricados no Estado para a
comercialização no mercado interno e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as montadoras obrigadas a gravar o número do

chassi em veículos automotores fabricados ou montados no Estado
voltados para a comercialização no mercado interno.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também à
fabricação e montagem de motocicletas para comercialização no
mercado interno.

Art. 2º - A numeração será gravada pela fábrica ou montadora antes
de o veículo ser comercializado, em todos os vidros dos automóveis,
capô, rodas, portas, colunas, monobloco, em outros três locais do
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chassi, partes e componentes desmontáveis.
Art. 3º - Todos os veículos automotores que saírem da fábrica, para

fins de comercialização no mercado interno, serão relacionados em
nota fiscal que conterá, obrigatoriamente, o número do chassi de cada
unidade a ser comercializada, sendo que uma via dessa nota fiscal
deverá  ser remetida ao Departamento Nacional de Trânsito -
Denatran -, para fins de registro no cadastro nacional de veículos
automotores, e outra ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran-MG.

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá regras
específicas para o registro, no cadastro previsto no “caput” deste
artigo, de veículos automotores produzidos fora do País e importados
para comercialização no mercado interno.

Art. 4º - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG
somente expedirá documento de propriedade de veículos
automotores, bem como os respectivos licenciamentos anuais, após
confirmação de que o referido veículo está registrado no cadastro
previsto no “caput” do art. 3º desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei pretende auxiliar os grandes frotistas

e motoristas autônomos a inviabilizar economicamente o roubo, o
furto, a adulteração, a receptação e a fraude de seus veículos. As
peças gravadas são aquelas que possuem algum valor agregado no
mercado de peças usadas, tais como motor, colunas, portas, capôs.
Nossa proposta é padronizar a gravação da numeração dos chassis,
dificultando assim sua adulteração.

Os procedimentos de controle dos novos veículos são iniciados
quando da sua saída para os revendedores. A cópia da nota fiscal
será o ponto de partida para o Detran registrar o novo veículo. O
simples controle dos novos veículos, por meio desse sistema, vai
permitir que qualquer veículo roubado e com chassi adulterado fique
sem condições de ser emplacado. O Denatran vai acusar, nesses
casos, duplicidade de numeração ou inexistência do registro desse
veículo.
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Várias são as vantagens alcançadas com a adoção do sistema
proposto: os veículos terão controle imediato no Denatran quando da
saída da montadora para as concessionárias. Nota Fiscal é
documento oficial para o registro do Denatran; a gravação da
numeração do chassi em vários locais vai evitar que veículos com
numeração de chassi adulterado sejam emplacados em qualquer área
do território nacional; os órgãos de controle e fiscalização terão
condições de promover a conferência da renovação de licença
utilizando o sistema e comunicando por carta as licenças em atraso.

- 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 1.318/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de

Palmópolis - Aapa -, com sede em Palmópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Artesãos de Palmópolis - Aapa -, com sede em Palmópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação dos Artesãos de Palmópolis - Aapa -,

com sede em Palmópolis, é uma entidade civil fundada em 30/1/2005,
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, que tem por
finalidade promover, incentivar e apoiar atividades ligadas ao
artesanato, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Devidamente registrada no Cartório do Registro de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Almenara, 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 de
declaração 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 cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
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art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.319/2007

Institui a Semana Estadual de Atenção à Saúde Masculina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Atenção à Saúde

Masculina.
Parágrafo único - A Semana prevista no “caput” deste artigo será

celebrada, anualmente, na segunda semana do mês de agosto.
Art. 2º - A Semana instituída pelo art. 1º objetiva promover a

melhoria da qualidade de vida e saúde da população masculina, tendo
como diretrizes:

I - prestar esclarecimentos sobre as doenças que tradicionalmente
atingem a população masculina;

II - divulgar os exames e os procedimentos destinados à prevenção
das doenças mencionadas no inciso anterior;

III - divulgar relatórios contendo o número de portadores das
doenças mencionadas no inciso I;

IV - realizar palestras e debates com os seguintes temas:
a) importância da prevenção de doenças sexualmente

transmissíveis;
b) conseqüências do sedentarismo;
c) males advindos do tabagismo.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a contar da data da publicação desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2007.
Wander Borges
Justificação: Esta proposição visa contribuir para a melhoria da

qualidade de vida e saúde da população masculina, por meio de
ações destinadas à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às medidas e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Estudos com o objetivo de diagnosticar os fatores de risco das
doenças crônicas não transmissíveis, na população masculina,
constataram que as referidas doenças guardam estreita correlação
com a obesidade, a hipertensão arterial, o sedentarismo e o
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tabagismo, entre outros.
Comprovou-se que os homens têm maior risco de ataque cardíaco

do que a população feminina, bem como de terem um ataque numa
faixa etária mais jovem. Mesmo depois da menopausa, quando o risco
das mulheres aumenta, ele não se iguala ao dos homens.

Como é notório, a saúde da mulher é constantemente objeto de
ações públicas, por meio de programas, orientação em postos de
saúde e palestras, enquanto a saúde masculina é constantemente
relegada.

Diante do exposto, aguardo de meus nobres pares a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.320/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Senhora da Paz,

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

Senhora da Paz, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2007.
André Quintão
Justificação: A Creche Comunitária Senhora da Paz, com sede

localizada na Av. Antônio Pinho Tavares, nº 313, Conjunto Cristina,
em Belo Horizonte, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, filantrópica, de caráter educacional, assistencial, de saúde,
complementação de estudo e desportivo.

Tem por objeto atividades beneficentes, caritativas, culturais,
promocionais e de assistência social de atendimento à criança e ao
adolescente carentes, oferecendo o acolhimento em regime de semi-
internato e buscando a educação infantil integral e a saúde da criança
e da família.

- 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 1.321/2007
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Declara de utilidade pública o Projeto Semear Esperança de
Carbonita, com sede no Município de Carbonita.

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

Esperança de Carbonita, com sede no Município de Carbonita.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2007.
André Quintão
Justificação: O Projeto Semear Esperança de Carbonita, com sede

localizada na Rua Izaltino Beltrão, 13, Centro, em Carbonita, é pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a
proteção da saúde da família, da maternidade e da infância, a
promoção da integração no mercado de trabalho e o incentivo a
programas de capacitação de líderes comunitários.

- 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 1.322/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Itapecerica - Apae -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Itapecerica - Apae -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A entidade em causa, fundada em 1996, tem por

finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de vida das
pessoas portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício de cidadania, bem como incentivar a comunidade a melhor
conhecer as suas dificuldades e reivindicações.

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 e defendendo o
progresso, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do
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movimento apaeano; promove a realização de estatísticas, estudos e
pesquisas referentes à causa do excepcional que proporcionem
avanço científico para a área e a formação de pessoal técnico;
proporciona aos seus assistidos atendimento nas áreas da educação,
da saúde, do esporte e do lazer. Articula junto ao poder público e
entidades privadas políticas que defendam os direitos da pessoa
portadora de deficiência.

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 774/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à revista “Mercado Comum” pelas
comemorações dos 12 anos do Prêmio Top of Mind. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 775/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação José Fernandes de
Araújo - FJFA - pelas comemorações dos seus 27 anos de fundação.
(- À Comissão de Educação.)

Nº 776/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Kobu pelas
comemorações dos seus 10 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 777/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Creuzo Takahashi,
Presidente da Cooperativa Agrícola de Monte Carmelo pela
comemoração do Dia Nacional do Café.

Nº 778/2007, do Deputado Deiró Marra, em que seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Lázaro Ribeiro de Oliveira, Presidente da
Cooperativa  dos  Cafeicultores do Cerrado de Patrocínio -
Expocaccer -, pela comemoração do Dia Nacional do Café.

Nº 779/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alberto Ademar do Valle
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Júnior, Presidente da Cooperativa Agropecuária de Araxá - Capal -,
pela comemoração do Dia Nacional do Café.

Nº 780/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Sérgio de
Assis, Presidente do Conselho das Associações dos Cafeicultores da
Região do Cerrado - Caccer -, pela comemoração do Dia Nacional do
Café.

Nº 781/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Amadeu Brasileiro dos
Santos, Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Dores do
Indaiá Ltda., pelo Dia Internacional do Leite.

Nº 782/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Sales Jales,
Presidente da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda.,
pelo Dia Internacional do Leite.

Nº 783/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fausto Amaral da
Fonseca, Presidente da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio -
Coopa -, pelo Dia Internacional do Leite. (- Distribuídos à Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 784/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Diretoria da Colônia de
Pescadores Z - 02 - Januária pelo Dia do Pescador. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 785/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado - TJMG -, Desembargador Orlando Adão Carvalho,
pelo recebimento da Comenda Rotária Desembargador Eli Lucas
Mendonça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 786/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja enviado ofício ao Secretário de Educação solicitando maior apoio
para o projeto Cooperativismo nas Escolas de Ensino Médio,
desenvolvido pelo Estado em parceria com a Ocemg, na área de
abrangência do programa Estrada Real, no semi-árido mineiro e no
Município de Paracatu.

Nº 787/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita



1788

seja enviado ofício ao Presidente da Câmara Federal, ao Presidente
da Comissão de Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar
da Câmara Federal e à Ministra Chefe da Casa Civil, solicitando seu
empenho em agilizar a tramitação do Projeto de Lei Suplementar nº
3/2007, do Senador Osmar Dias, que trata da Política Nacional do
Cooperativismo.

Nº 788/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que pleiteia
seja enviado ofício ao Secretário de Desenvolvimento Regional, para
que solicite da Fundação João Pinheiro a realização de estudo técnico
visando a diagnosticar as medidas que propiciarão o desenvolvimento
integrado dos Municípios do Vale do Rio Doce, nos moldes do
trabalho Vale do Aço 2.020, realizado pela Fundação João Pinheiro.

Nº 789/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que pleiteia
seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional, para que solicite da Fundação João Pinheiro a realização de
estudo complementar ao já realizado "Vale do Aço 2.020", com o
objetivo de diagnosticar a situação de três Municípios integrantes do
Colar da Região Metropolitana do Vale do Aço, que consistirá em
estudo-piloto, visando ao desenvolvimento de todos os Municípios que
compõem o Colar Metropolitano dessa região.

Nº 790/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Governador Valadares pedido de providência com
relação à transferência do processo de execução nº 0079062622299,
em que figura como réu o Sr. João Batista Mendonça, dessa Comarca
para a de Belo Horizonte.

Nº 791/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício e cópia das notas taquigráficas da reunião de
21/6/2007 à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público
da Comarca de Belo Horizonte, para tomada de providências com
relação à denúncia apresentada pela Sra. Maria Goretti de Paula
relativa aos comerciantes dos “shoppings” populares Oiapoque e
Xavantes.

Nº 792/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ofício e cópia das notas taquigráficas da reunião
de 21/6/2007 à Corregedoria da Polícia Militar do Estado, para tomada
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de providências para a abertura de procedimento para apurar os fatos
denunciados nessa reunião pelo Sr. Moisés Manoel da Silveira.

Nº 793/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ofício e cópia das notas taquigráficas da reunião
de 21/6/2007 ao Delegado de Polícia e ao Promotor de Justiça da
Comarca de Esmeraldas para tomada de providências para a
apuração de possível homicídio de Ocimar Gomes da Silva, ocorrido
em 11/2/1996.

Nº 794/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil do Estado pedido de
providência com relação à abertura de procedimento para apurar
possível omissão de policiais civis no episódio que resultou na morte
de Ocimar Gomes da Silva, em 11/2/1996, e sejam anexadas a esse
ofício cópia das notas taquigráficas da reunião de 21/6/2007 e
documentos entregues à Comissão.

Nº 795/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita sejam
encaminhadas ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas -
IEF - e ao Secretário de Estado de Meio Ambiente as notas
taquigráficas contendo os depoimentos colhidos na reunião dessa
Comissão, realizada no dia 19/6/2007, no Município de Buenópolis,
para estudo, sendo, enquanto se procede à análise técnica das
questões ambientais lá debatidas, suspensas as renovações de Apefs
e os efeitos da AAF.

Nº 796/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita sejam
enviadas notas taquigráficas da reunião de 14/6/2007, dando
conhecimento das denúncias oferecidas pelo jornalista Fábio Oliva,
para que sejam tomadas providências cabíveis junto ao Ministério
Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Meio Ambiente e dos Deputados Fábio Avelar e outros, Antônio
Júlio (2) e Dimas Fabiano.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária e de Cultura e do Deputado Jayro Lessa.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise.
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O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Deputado Carlos
Pimenta, demais membros da Mesa, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, na reunião extraordinária realizada de manhã alguns
Deputados usaram do direito parlamentar de questionar de maneira
firme, consciente e responsável a atuação de alguns membros do
Ministério Público Estadual. Ouvindo atentamente os meus colegas,
notei que alguns dos pronunciamentos tratavam de questões pessoais
envolvendo Promotores de pequenas cidades do interior e Deputados
de representação regional nessas cidades. Inicialmente, gostaria de
citar o nobre Deputado Ademir Lucas, que esteve à frente da
Prefeitura Municipal de Contagem. Na sala de um certo Promotor,
existe um retrato estampado do Deputado Ademir Lucas, no meio de
várias notícias jornalísticas a seu respeito, mostrando o excepcional
trabalho desenvolvido pelo aludido Deputado, em contraposição às
denúncias sofridas à época em que era Prefeito. Não há necessidade
de mostrar-lhes essa fotografia porque o assunto já é do
conhecimento de todos os pares desta Casa. Outros também aqui
estiveram para defender alguns princípios da injustiça ou da denúncia
infundada contra nós, políticos e agentes públicos. Gostaria de alertar
os nobres colegas de que o movimento nacional existe - aliás, está em
andamento na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 265/2007, que trata
exatamente da mesma questão da proposta de emenda à
Constituição de autoria do Deputado Gilberto Abramo. Isso significa
que já existe uma matéria, em nível nacional, questionando a
responsabilidade dos Promotores em suas ações. Deputado Elmiro
Nascimento, em 27/9/94 o então Governador Hélio Garcia promulgou
a lei que dispunha sobre a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dava outras providências. Fiz questão de
rever a referida lei complementar, composta de 227 artigos, que diz
tudo a respeito do Ministério Público. Trata-se de um trabalho
desenvolvido ao longo de vários anos nesta Casa. As questões aqui
suscitadas nesta manhã estão todas contidas nessa lei complementar.
Aliás, ela fala até da modificação pelo Procurador-Geral do Estado,
que tem o poder de modificar. Foi um trabalho muito completo, posso
dizer excelente, praticado por esta Casa. E essa discussão ainda vai
perdurar por algum tempo nesta Casa. Preparei alguns itens a serem
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examinados pelos Srs. Deputados no momento oportuno em que essa
matéria vier ao Plenário.

Existe um projeto de lei nesta Casa, de competência do Procurador,
solicitando um aumento de subsídios para Promotores que respondem
por outras comarcas. Como a matéria é pertinente e como o nobre
Deputado Sebastião Costa é um excelente advogado, ele vai entender
que, quando se pratica uma emenda relacionada à matéria objeto do
projeto, não há que falar em emenda “frankenstein”. Hoje, pela
manhã, examinando a questão da competência do Procurador do
Estado, entendi que ele pode delegar a sua competência aos demais
membros da instituição. Assim sendo, não faz sentido o Promotor
tomar para si nenhuma denúncia feita a um agente político. Acho que
essa não é a questão mais importante a ser discutida, e sim a
legalidade da denúncia e o andamento dela. Deputados Elmiro
Nascimento, Domingos Sávio, Zé Maia, Sebastião Helvécio, nosso
iniciante que tem a tradição da época da Província, os Andradas,
Paulo Cesar, Paulo Guedes, Ademir Lucas, vendo essa situação,
entendemos que deveríamos apresentar uma emenda nos seguintes
termos: “Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 34, de 12/9/94.
Art. 1º - Ao art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94,
acrescente-se o seguinte § 1º, renumerando-se os demais: ‘§ 1º - Sem
prejuízo de ação própria para reparação de danos à promoção,
denúncia ou ação de iniciativa do representante do Ministério Público
Estadual contra agente público que resulte decisão judicial
improcedente, assim que transitada em julgado, fará recair sobre a
pessoa de seu proponente custas judiciais e honorários advocatícios
como apurados. Art. 2° - Esta lei complementar entr a em vigor na data
da sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em
contrário.”. Dessa forma, o legislador quer apenas ressarcir o indevido
transitado em julgado daquele que foi denunciado e não teve culpa
alguma. Essa emenda, que considero fundamental, é para que
possamos, no mínimo, ter condição de discutir a validade ou não de
denúncia praticada pelos membros do Ministério Público. Nesta
oportunidade, gostaria de falar sobre a emenda do nobre Deputado
Adalclever Lopes, partindo do princípio de que ela é inconstitucional e
não caberia a esta Casa legislar sobre o tema. A emenda diz que a
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competência passa para o Procurador, mas o dispositivo da lei
orgânica diz que ele pode transferir essa possibilidade aos demais
membros do conselho. Se houver veto - e, no meu entendimento,
haverá -, existe uma questão maior a ser discutida naquela emenda, e
ainda temos outros caminhos a percorrer quanto ao mérito dela.
Portanto, gostaria de alertar os Deputados e dizer que não se
preocupem com o veto, porque isso não é relevante. É uma luta muito
difícil derrubar um veto nesta Casa, é preciso 49 votos. O Sebastião
sabe disso. Poucas vezes conseguimos derrubar um veto da
grandeza que esse pode representar para todos nós e também para o
povo de Minas Gerais. Devemo-nos preocupar, sim, com mecanismos
que possam gerar uma discussão sobre a responsabilidade daqueles
que, num ato para holofotes, venham a denegrir ou esmagar o nosso
mandato.

Somos Deputados por quatro anos. Não temos carteira de trabalho,
CLT ou coisa igual que nos garanta... Apenas estamos aqui
provisoriamente. Ninguém é definitivo, assim como o Procurador-
Geral do Estado, que só fica quatro anos - dois mais dois. Então,
temos de materializar uma questão que foi criada nesta Casa e
reformar o que o momento pede. Há uma idéia em movimentação de
que temos de discutir o Ministério Público. Tenho o maior respeito por
mais de 99% dos membros dessa instituição. Conheço muitos em
razão dos vários mandatos que tive nesta Casa. Todavia, alguns
precisam ter mais responsabilidade quando põem em suas petições
coisas não fundamentadas, que não se recuperam, Deputado Ademir
Lucas, com nada nessa vida. Quando a honra de um político vai ao
chão, dificilmente a colocamos na posição de um ser vertebrado.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Rêmolo Aloise,
serei breve, pois fui convocado para uma reunião de Comissão
permanente. Cumprimento V. Exa. pela iniciativa. Está-se
questionando a constitucionalidade da emenda do Deputado
Adalclever Lopes, colocada no projeto de iniciativa do Governador do
Estado. De forma adequada, V. Exa. apresenta uma proposta
pertinente à matéria principal. Conforme V. Exa. está dizendo, é uma
lei complementar que regula, regulamenta e dá princípios à atuação
do Ministério Público de Minas Gerais; aliás, agora supre essa
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questão de constitucionalidade. Não há desculpa, pois está dentro da
área pertinente. V. Exa. encontrou uma forma muito adequada. Há
que responder por essas denúncias vazias e responsabilizar pela
motivação política. Há uma simpatia geral da Nação pela ação do
Ministério Público. Todavia, muitos usam o manto diáfano, o manto da
corporação para atacar pessoas que reagem e não lhes dizem
“amém”. Há muitas que, em razão da timidez, ficam sem cobertura
para enfrentar uma corporação como essa. Realmente, isso não é
fácil. Conhecemos casos em que se substitui aquele sobre o qual se
levanta suspeita. E os outros que vão para o lugar, aí é que
processam mesmo para vingar. O espírito é de vingança. Para
complementar, gostaria de dizer que estou apurando um fato. Parece-
me que o Prefeito Carlaile Pedrosa, de Betim, está sofrendo 156
processos de um Promotor porque pegou questões de contratação de
pessoal e individualizou as ações. Logo, em vez de ser caso de ação
continuada, ele pegou 156 funcionários contratados e entrou com 156
processos contra o Prefeito. Isso é um absurdo e mostra que há
realmente motivação política. Tenho notícia de que, da mesma forma,
o Prefeito de Ipatinga está sofrendo 260 ações. Procurarei apurar isso
com os Deputados da região. Isso é um absurdo e mostra que há
motivação política. Afinal, e os custos? Se julgar improcedente, quem
custeará essas despesas feitas com recursos públicos? Deputado
Rêmolo Aloise, terei de ausentar-me para participar da reunião de
uma comissão permanente. Gostaria de dizer-lhe que quero aderir à
sua iniciativa. V. Exa. tem o meu integral apoio.

O Deputado Rêmolo Aloise - Gostaria de fazer um alerta aos nobres
Deputados desta Casa. A proposta do Ministério Público está
tramitando. Parece-me que passou ontem pela Comissão de
Administração Pública e está sendo encaminhada à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Uma vez que se julgou o
mérito, caso o Ministério Público queira retirar o projeto da pauta, deve
ser feito a requerimento do autor em votação neste Plenário. Eu acho
que isso, Paulo Cesar, é importantíssimo. Caso contrário, vai-se
chover no molhado. Quero deixar clara uma questão: se houver
retirada da proposta, que este Plenário dê andamento a essa proposta
que está aqui há mais de um ano. Fica aqui revelada, então, minha
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posição aos nobres colegas. Entendo que se trata de uma matéria
relevante, responsável e respeitosa. Não se deve legislar em causa
própria. O que este Deputado está externando neste Plenário está
sendo discutido com o Poder Legislativo e com o Ministério Público.
Entendo que muitos problemas virão e que muitos Deputados terão
dificuldades de entender essas propostas. Fica um alerta: chegou a
hora, porque a idéia está em movimentação. Se esta não for a hora,
tenham certeza absoluta de que nada, nada será resolvido sobre as
questões suscitadas na manhã de hoje neste Plenário.

Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio, pela condescendência
de V. Exa. em tolerar-me dois minutos além do tempo regimental.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Com a palavra, o

Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Domingos

Sávio, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, povo
de Minas Gerais.

Nesta tarde, abordo um assunto extremamente importante para a
nossa região e, de maneira muito especial, para a população da
cidade de São João do Paraíso, cidade do extremo Norte de Minas,
na fronteira com o Estado da Bahia. Nesta próxima semana ela tem
muito a comemorar.

Temos, na verdade, dois pontos importantes a abordar nesta tarde:
em primeiro lugar, a São João do Paraíso de ontem, do passado
recente; e a São João de Paraíso de hoje.

No próximo dia 2 de julho, meu caro Deputado Fahim Sawan, o
Governador Aécio Neves estará em Taiobeiras e em São João do
Paraíso inaugurando uma estrada, o que, para muitas pessoas e para
muitas cidades, pode parecer normal, uma obra fenomenal de um
governo que tem trabalhado muito, mas que para aquela cidade se
reveste de caráter todo especial. Estamos falando de uma cidade que
fica distante de Belo Horizonte quase 800km. Até há alguns meses,
para se chegar a ela, tinha-se de percorrer 70km de estrada de terra
ruim, que não permitia chegar à cidade, tampouco sair dela. Quantas
e quantas ambulâncias atolavam e quebravam pelo caminho!

O Governador, num ato arrojado, cumprindo um compromisso que
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fez na campanha do seu primeiro mandato como Governador do
Estado, prometeu o asfaltamento dessa estrada. Agora, no dia 2 de
julho, estaremos presenciando esse fato extremamente importante
para todos nós.

Ele estará inaugurando a MG José de Souza Sobrinho, um dos
políticos mais antigos e influentes, que exerceu vários cargos em São
João do Paraíso. Estaremos com ele rasgando esse compromisso,
cortando a fita de inauguração. No ato de cortar a fita de inauguração
da estrada, estaremos abrindo a cidade de São João do Paraíso para
o desenvolvimento e para o progresso.

São momentos iguais a esse que nos fazem acreditar que é possível
fazer uma política diferente. Uma política diferente da que está
acontecendo, infelizmente, no cenário brasileiro, diferente do passado
da São João do Paraíso, quando o ex-Prefeito foi denunciado no
Ministério Público, por várias vezes, por promover festival de
superfaturamento de notas, por promover uma verdadeira fábrica de
notas frias, por aumentar o número de alunos da rede estadual para
receber mais recursos no transporte e na merenda escolar.
Felizmente, esse passado está sendo esquecido. Não só caiu no
esquecimento do povo de São João em decorrência do tempo, mas
também pela administração do Prefeito Souza, um grande e jovem
Prefeito, que está demonstrando que é possível fazer política com “p”
maiúsculo, que é possível apagar o passado e trazer novamente a
esperança e a vontade do povo de tornar-se merecedor do
desenvolvimento e do crescimento.

Então, no dia 2, o Governador estará em Taiobeiras e em São João
do Paraíso. Já fizemos contato com o Secretário Danilo de Castro
pedindo para que ele também vá a São João do Paraíso, percorrendo
estradas. Tenho certeza de que nesse momento ele terá orgulho de
ser o nosso Governador e de estar promovendo a integração do Norte
de Minas, o desenvolvimento da nossa região e dos nossos
Municípios.

Já fizemos o convite ao Governador para que ele conheça, também
no dia 2, umas das principais obras do Norte de Minas, a construção
da Barragem do Peão. Ela está sendo construída no Rio São João,
perenizando-o, com parte dos recursos - no valor total de R$
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60.000.000,00 - do governo federal, por meio do Dnocs, e
administrada pela Ruralminas.

Gostaria de abrir um parêntese para cumprimentar, neste momento,
o Presidente Paulo Bregunci, da Ruralminas, que teve garra,
determinação, empenho e não deixou de acreditar na construção
dessa barragem em nenhum momento. Também nos ajudou a superar
obstáculos intransponíveis com o setor de meio ambiente do Estado,
que “forçava a barra”, que procurou, de certa maneira, atrasar essa
obra. O Paulo Bregunci; o Dr. Aécio Cunha, pai do Governador; o Dr.
Carlos Megale, Vice-Presidente da Copasa; e outros nomes
importantes nos ajudaram a superar esse momento e esses desafios.

Essa obra está sendo construída em ritmo acelerado, vencendo as
etapas ambientais e burocráticas. Meu caro Sebastião Helvécio, ela
dará oportunidade para 1.800 pequenos proprietários de terra, que
possuem de 2 a 5 hectares, ao longo do Rio São João. Esses
proprietários plantam marmelo e possuem uma associação de
plantadores de pequenos proprietários para produção de doce de
marmelo, sem dúvida alguma uma das principais fontes de renda do
povo de São João.

Então, neste momento, apresentamos os nossos cumprimentos e as
nossas felicitações ao Prefeito Souza, ao Vice-Prefeito Toninho, dois
batalhadores, homens sérios, responsáveis, que mudaram toda a
coloração política do Município de São João do Paraíso, que
devolveram a esperança ao povo, que estão demonstrando que é
possível fazer política sem roubalheiras, sem superfaturamento de
notas, sem emissão de notas frias.

Estão agora esperando que o Ministério Público, que hoje foi alvo de
várias manifestações, apure as denúncias que aconteceram e estão
protocoladas e puna os maus administradores, maus cidadãos, que
roubaram, assaltaram a bolsa popular e estão aí impunes. Se
deixarem, serão candidatos novamente a Prefeito no próximo pleito.

Fica aqui, portanto, o nosso manifesto de aplauso ao Prefeito, ao
Vice-Prefeito e à Câmara Municipal. Quero falar dos Vereadores de
São João do Paraíso. Todas as vezes que foram convocados a
comparecer em Belo Horizonte, vieram em ônibus e trouxeram a
população para defender a construção da Barragem do Peão. Eles
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lutaram muito para fazer com que essa estrada fosse uma realidade e
estão nos ajudando a trazer a saúde e a educação para o povo de
São João, enfim, estão ajudando muito na reconstrução dessa cidade.

Deixamos aqui também nossos cumprimentos e agradecimentos ao
Governador Aécio Neves, que, de maneira muito especial, tem suas
vistas e seus interesses voltados para as cidades do alto Rio Pardo.
No dia 2, certamente, ele estará em Taiobeiras e em São João do
Paraíso, comemorando esse grande feito e essa grande conquista.
Cumprimentamos também o povo de São João do Paraíso.

Também não poderia deixar de cumprimentar, Sr. Presidente, na
pessoa do Prefeito José Severino, a população da cidade de
Indaiabira, que terá sua estrada inaugurada no dia 2 pelo Governador.
Parabenizo ainda o Vice-Prefeito e os Vereadores. Essa estrada
interligará a cidade à região. O Governador estará também
comemorando a construção da estrada de Taiobeiras a Rio Pardo de
Minas, cujas obras estão avançadas, e dando ordem de serviço para a
cidade de Berizal.

Momentos iguais a esse nos levam a acreditar que é possível fazer
uma política diferente; é possível sonhar uma política diferente para o
Norte de Minas. E todos esses avanços e conquistas que anunciamos
hoje são fruto de muita luta, muito trabalho, exercido principalmente
pela bancada do Norte de Minas. Vejo aqui a Deputada Ana Maria
Resende, que é uma grande companheira e tem-nos ajudado e lutado
muito para fazer a grande diferença de nossa região. Saliento ainda o
trabalho dos Deputados Paulo Guedes, Arlen Santiago, Gil Pereira e
Luiz Tadeu Leite, companheiros que estão lutando muito para
podermos fazer a diferença em nossa região. Cito também o
Deputado Ruy Muniz.

Sr. Presidente, as inaugurações no Norte de Minas, para nós, têm
um sabor todo especial: não são como as de outras regiões, pois são
trabalhosas, difíceis, sofridas. Mas ainda temos a sorte de ter um
Governador como Aécio Neves, que entende a alma norte-mineira e a
do Jequitinhonha e que luta pela região. Realmente, queremos que
seu segundo mandato, caro Mosconi, seja diferente para nossa
região. O senhor mesmo teve a oportunidade de nos acompanhar e
presidir a Comissão de Saúde em Januária e pôde ver as dificuldades
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dessa localidade: a distância entre os Municípios, o transporte, os
problemas para trazer empresas da iniciativa privada para a região,
pois falta energia elétrica.

Agora mesmo estamos lutando para que a energia de Irapé, do
norte do Jequitinhonha, fique na região. Não adianta lutarmos para
implantar uma hidrelétrica como a de Irapé para depois vermos as
grandes linhas de transmissão levando sua energia para outras
regiões do Estado e do País. E sabemos que o principal obstáculo ao
crescimento e desenvolvimento do País será a energia elétrica.
Quando vinha para cá, escutava um noticiário na rede CBN dizendo
que em 2010 haverá um “apagão”, e é necessário que o governo
invista nas hidrelétricas, termelétricas e usinas nucleares, pois não
teremos como crescer mais que 4% ao ano.

Temos agora a energia na nossa região, e espero que ela
permaneça, pois teremos a Sudene, a sua reativação. E não se fala
em crescimento sem a energia elétrica, isso é ponto pacífico e
fundamental para todos nós.

Termino a minha exposição, Sr. Presidente, deixando o meu abraço
ao povo de São João do Paraíso e cumprimentando o Prefeito pela
bela festa de São João, ocorrida nesse final de semana, à qual
tivemos oportunidade de estar presente. Também estiveram presentes
mais de 20 mil visitantes, aliás, visitantes de todo o Sul da Bahia. Foi
uma festa fantástica, em que tivemos oportunidade de mostrar a
nossa potencialidade, as nossas coisas e o que há na cidade para
fazer com que as pessoas vão a São João do Paraíso. Há estrada,
haverá a nossa barragem e há o nosso povo, que é muito bom e
tolerante - só não tolerou o desmando e a corrupção do passado -,
mas agora certamente entende que o esforço que estamos fazendo é
fundamental para trazer e promover o desenvolvimento para o povo e
para o Município de São João do Paraíso.

Parabéns ao Prefeito Souza, aos Vereadores, às pessoas que
acreditaram em São João, principalmente ao povo da nossa querida
São João do Paraíso. Muito obrigado.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Domingos
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Sávio, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a Assembléia de Minas
Gerais realizou ontem, por meio das Comissões de Participação
Popular e de Fiscalização Financeira, um importante ciclo de debates
sobre o PMDI, com propostas de longo prazo - até 2023 - para Minas
Gerais. Foi um debate muito qualificado, com a participação de
centenas de pessoas, dezenas de entidades e certamente com muitas
emendas, aliás, até populares, a serem apresentadas ao PMDI.

Dois assuntos discutidos ontem ficaram muito nítidos no debate
público. O primeiro deles, a necessidade de alguns aperfeiçoamentos
em algumas políticas públicas que precisam ser mais enfatizadas no
PMDI. Particularmente, a política de segurança alimentar e nutricional
sustentável; a política de assistência social; uma explicitação mais
clara do ensino técnico profissionalizante por parte do governo
estadual; uma ousadia maior nas metas referentes ao nível de
aprendizado na política de educação; um fortalecimento maior da
agricultura familiar, como perspectiva também estratégica para o
desenvolvimento dos Vales do Norte, do Mucuri, do Jequitinhonha e
do Rio Doce, bem como, no item da inovação de gestão, o
reconhecimento e o fortalecimento do papel dos Conselhos
Deliberativos.

Várias sugestões foram apresentadas. Eu mesmo apresentei
algumas emendas ao PMDI. Há uma que considero muito importante.
Aliás, ontem tivemos o reforço dessa nossa posição com a
explanação do Prof. Cláudio Beato, de que é importante conjugar os
programas educativos, mesmo com a transferência de renda do
Poupança Jovem e do Bolsa-Família, com ações e acompanhamento
social na área de educação. Emendas importantes foram
apresentadas. Eu diria que há um bloco de preocupação quanto aos
possíveis aperfeiçoamentos.

A outra questão foi para mim uma lacuna. Mas, antes de falar sobre
ela, registro que as intervenções de ontem, por parte de
representantes do governo, foram bastante consistentes. Existem
méritos nas metas apresentadas, os resultados finalísticos. É
importante que a Assembléia discuta em longo prazo o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - de maneira participativa.
O Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização, o qual
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coordenou os trabalhos pela manhã, manifestou-se na mesma linha. E
outros Deputados também.

Uma lacuna que percebemos foi a vinculação do PMDI às iniciativas
do governo federal, particularmente na área das políticas sociais. Hoje
temos o maior programa de transferência de renda condicionada do
mundo, o Bolsa-Família, e não se menciona nenhum tipo de
conjugação estratégica com o mesmo. A outra lacuna é o PAC. O
Presidente Lula está em Belo Horizonte para lançar o PAC mineiro.
São mais de R$3.000.000.000,00 para serem investidos em Minas
Gerais, em vários Municípios, entre eles Belo Horizonte, Betim,
Contagem, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Juiz de Fora,
Montes Claros, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa
Luzia, Sete Lagoas, Vespasiano. Os investimentos são,
particularmente, na área de habitação e saneamento.

Com certeza, são investimentos que podem estar conjugados com
os resultados finalísticos do PMDI. Quando se investe em
saneamento, melhoram-se os indicadores nas áreas da saúde e da
educação. Quando se amplia o Bolsa-Família, melhoram-se a questão
escolar, a educação, o combate à evasão escolar. Percebemos essa
lacuna: uma ausência de referência e de integração com o PAC.

Na oportunidade, registro uma alegria. Conforme pesquisa publicada
na imprensa, o Presidente Lula tem 84% de aprovação. Em cada três
brasileiros, dois aprovam o governo Lula, e 64% aprovam o
desempenho pessoal do Presidente. É um governo bem avaliado,
apesar de toda essa oposição, que muitas vezes sai do tom.
Acreditamos que a ação efetiva do Presidente vem conseguindo fazer
com que ele tenha essa aceitação, essa simpatia popular tão grande,
principalmente em Minas Gerais.

Na semana passada, o Presidente esteve aqui para inaugurar a obra
da Avenida Antônio Carlos, uma das maiores já realizadas na Capital
mineira, fruto de uma parceria entre os governos federal, estadual e
municipal. Agora, lança o PAC mineiro, com mais de
R$3.000.000.000,00. Nesse pacote de boas notícias de hoje, mais
uma: o governo Lula autorizou, além do PAC, mais
R$2.450.000.000,00 para o governo estadual, através da ampliação
da capacidade de endividamento. O governo estadual vai aplicar em
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segurança, estradas e saneamento R$1.000.000.000,00, sendo
R$213.000.000,00 no Pró-Acesso, R$189.000.000,00 em segurança
pública e R$427.000.000,00 em vias urbanas e estradas vicinais.
Precisamos recuperar as estradas vicinais de Minas Gerais,
importantes para o escoamento da produção, e o governo Lula,
autorizando esse nível de endividamento, está ajudando o governo do
Estado. Outros R$100.000.000,00 vão para o saneamento básico, e
muitos desses recursos que o governo estadual vai captar nos
mercados externo e interno servirão como contrapartida no PAC.
Hoje, mediante a ampliação da capacidade de endividamento e de
investimento do PAC com contrapartida, estamos falando de mais de
R$5.000.000.000,00 para serem investidos em Minas Gerais. Se
pegarmos o nível líquido de investimento do governo do Estado, em
média, por ano, nos últimos quatro anos, podemos dizer que o
governo Lula traz para Minas Gerais a possibilidade de dois anos de
investimento total do governo do Estado em Minas Gerais.

Ou seja, metade de um mandato está sendo autorizado para ser
investido no Estado de Minas Gerais. Ficamos felizes, Minas Gerais
merece. Não se trata de favor do governante, pois Minas Gerais tem
potencial, é economicamente ativa e politicamente importante, com
desigualdades sociais que precisam ser enfrentadas. Portanto, é
importante que o governo federal haja assim, e de maneira
republicana. Vejam que avanço importante no nosso país. Ontem
mesmo a manchete do Jornal Nacional era: “Aparelhamento do
Estado é herança do PT, diz Aécio. Governador mineiro critica o
governo Lula pela criação de cargos sem necessidade”. O Governador
disse que essa é a principal herança que o governo Lula deixa para o
País no campo político; criticou-o por perder a oportunidade de fazer
valer sua popularidade elevada; e criticou também o aparelhamento
indiscriminado da máquina pública e a criação de cargos sem
necessidade. Ouvimos críticas ácidas do governo Aécio ontem, e hoje
o governo Lula autoriza o aumento do endividamento para Minas em
R$2.450.000.000,00, investindo mais de R$3.000.000.000,00.

A crítica e o posicionamento político são legítimos na democracia,
principalmente partindo de um Governador de Estado com liderança
reconhecida nacionalmente. Precisamos respeitar todas as opiniões,
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apesar de discordar. Até porque as leis delegadas criaram muitos
cargos em Minas Gerais, talvez necessários para o gerenciamento
dos projetos estruturadores e para as boas políticas públicas previstas
no PMDI. Se o governo estadual usar bem os cargos criados para
gestão dos projetos estruturadores, não vejo problema. Desses cargos
que estão sendo criados, muitos serão ocupados por recrutamento
efetivo, no caso do governo federal.

Destaco como o Brasil está amadurecendo. Um Governador faz
ácidas críticas ao Presidente e ao seu partido. Não gosto de colocar
faixas, pois parece que estamos aproveitando politicamente de um
recurso que é público, do contribuinte. Mas eu faria a seguinte faixa:
“Herança do governo Lula: PAC, R$3.000.000.000,00; autorização de
endividamento, R$2.400.000.000,00; lançamento do programa Safra,
de agricultura familiar, R$12.000.000.000,00”. No ano passado, foram
emprestados R$8.500.000.000,00, ou seja, quase 50% de recursos a
mais. Quantos milhares de agricultores familiares em Minas Gerais
serão e estão sendo beneficiados!

Portanto, registro essa alegria com nosso Presidente e nosso
partido, que está priorizando Minas Gerais. São R$3.400.000.000,00
para saneamento, habitação e estímulo ao crescimento econômico em
Minas Gerais. Agora Minas poderá contratar mais R$2.500.000.000,00
em empréstimos externos. Só hoje Minas Gerais foi contemplada com
quase R$6.000.000.000,00.

E o Governador diz que a herança do governo Lula é o
aparelhamento político! Gostaria de discordar do Governador Aécio e
parabenizar o Presidente Lula. Acolhemos a crítica com serenidade. A
melhor forma de responder à crítica não é da tribuna, mas aplaudindo
os investimentos que o Presidente traz para Minas Gerais.

Concederei tantos apartes quantos forem necessários, e tenho a
certeza de que o Presidente Domingos Sávio, com sua elegância e
flexibilidade, saberá entender.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Hoje está muito na moda
dizer que se é ou não se é republicano. Na semana passada, o
Presidente Lula esteve aqui para inaugurar um trecho da duplicação
da Avenida Antônio Carlos. Sabem por que veio inaugurá-lo? Porque
o Governador Aécio Neves foi republicano com o Prefeito Pimentel e
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com o Presidente Lula. V. Exa. sabe, tanto quanto eu, que a
Constituição Federal diz que a desapropriação deve ser paga
antecipadamente e em espécie. E o Prefeito da nossa Capital,
Fernando Pimentel, não tinha dinheiro para pagar a desapropriação
daquele trecho da Avenida Antônio Carlos. Quem pagou
R$18.000.000,00, de forma republicana, as desapropriações, numa
avenida urbana como a Antônio Carlos, para que o Prefeito Pimentel
pudesse fazer a obra e o Presidente Lula inaugurá-la, foi Aécio Neves.
Então, estamos trocando republicanismo. Na semana passada, Aécio
republicano, com Lula e Pimentel; e agora os senhores estão
correspondendo e devolvendo a Minas, de forma republicana também.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Ademir
Lucas. A diferença é que o Prefeito Pimentel não disse que a herança
do Governador é o aparelhamento do Estado pelo PSDB, com as leis
delegadas. A única diferença foi essa.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Prezado Deputado André
Quintão, quero cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento e também
falar da importância dos investimentos do PAC em Minas Gerais.
Gostaria apenas de lamentar que os pequenos Municípios do Estado
tenham ficado fora da rota desses investimentos. Lamentavelmente,
apenas os Municípios de grande porte foram atendidos pelo governo
federal. Da mesma forma, V. Exa. cita muito bem o valor de
R$3.000.000.000,00. Um pouco diferente é a autorização do
endividamento, que não é investimento do governo federal, mas tão-
somente autorização para o Estado contratar esse empréstimo e fazer
investimentos, e ficará a cargo, futuramente, do governo do Estado
honrar com o compromisso. Agradeço o aparte.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Meu caro Deputado
André Quintão, que considero um dos Deputados mais brilhantes
desta Casa, pela competência, seriedade e coleguismo. Deputado,
estamos ouvindo atentamente o seu pronunciamento e reconhecemos
que o Brasil está crescendo; bem aquém dos países emergentes do
mundo, mas está crescendo. A economia mundial deu um impulso tão
grande que está levando todos os países ao crescimento. Infelizmente
o Brasil não está crescendo como deveria, e esperávamos que
crescesse. Está sobrando dinheiro, e logicamente o Presidente está
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investindo alguma coisa em Minas e em outros Estados. Mas
gostaríamos de solicitar a V. Exa. - pois sabemos da sua influência em
relação ao grupo do PT e da sua liderança em relação ao governo -
que peça ao Presidente que olhe um pouco para o interior,
principalmente para nossas estradas. Como o Brasil pode crescer e
fazer investimentos se não há como escoar uma produção, se não há
condição de ir e vir? No caso específico da região do Alto Paranaíba,
temos uma estrada altamente importante, não só para nossa região
mas para o Estado e o País, a Rodovia 354, que tem praticamente
seis anos. É herança do governo Fernando Henrique Cardoso, que
não tinha recurso à época. Agora há o recurso da Cide. Essa estrada
vem sendo empurrada pela barriga há cinco anos, sem praticamente
nada ser investido. No dia 21, anunciaram aos quatro cantos do
Estado que ia ser feita uma licitação para uma operação tapa-buracos,
que - reconhecemos - durará em torno de um mês, dois meses,
quando começar o período de chuva. Agora dizem que protelaram e
que farão essa licitação em outubro, ainda. Logicamente, em outubro
já se iniciou o período chuvoso, e não haverá condições de restaurar
aquela estrada. Gostaríamos de pedir seu empenho, sua dedicação e
seu prestígio junto ao governo federal, para que ele possa assumir
rodovias importantes para Minas Gerais e para o Brasil.
Principalmente a nossa, que possui grande movimento e por onde
escoam milhares de toneladas de grãos, pois é uma das regiões mais
produtivas do País. Se o governo não observar essas peculiaridades
em relação ao crescimento, o Brasil não crescerá. Como o Brasil
crescerá sem haver condição de ir e vir de qualquer cidadão, de
escoar sua produção, de haver uma infra-estrutura rodoviária,
portuária, aeroportuária?

Hoje mesmo, quando vinha para a Assembléia, escutava um
analista na área de energia falando que, se o Brasil não investir
maciçamente em energia agora, no ano que vem ou daqui a dois
anos, teremos o “apagão” da energia, como houve há uns anos atrás,
e foi muito criticado até pelos Deputados do PT.

Deputado, o governo precisa realmente abrir os olhos e investir mais
em áreas específicas e, logicamente, proporcionar o crescimento a
que todos aspiramos. Esperamos que o governo possa, pelo menos,
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aumentar um pouco esses índices de crescimento de 3%, 3,5%, 4%,
enquanto outros países estão crescendo 9%, 10%, 11%, 12%. É
preciso, sim, haver uma estrutura. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Agradeço os apartes. Neste minuto
final, Sr. Presidente, quero dizer que acolho as sugestões dos nobres
colegas. Acho que os pequenos Municípios podem e devem ter
investimentos, como para recuperação das estradas. Nessa
autorização para empréstimos externos, o governo Aécio parece que
vai priorizar R$427.000.000,00 para recuperação de estradas vicinais.
Além disso, outros R$180.000.000,00 serão utilizados para conclusão
do Pró-Acesso. O governo Lula, por meio dessa flexibilidade dada a
Minas para contrair empréstimos, já está colaborando. Também há a
Cide. Boa parte da recuperação das estradas, pelo Pró-Acesso, está
sendo realizada por meio dos recursos da Cide, um imposto federal.

O importante é que, independentemente de partido político e da
crítica, que faz parte da democracia, o governo Lula não leve em
consideração se o Governador ou Prefeito é do partido A ou B, se
esse critica ou elogia o governo federal. O governo Lula hoje está
deixando uma herança muito positiva para Minas Gerais, ou seja,
R$3.400.000.000,00 para o PAC, aumentando a capacidade de
investimento em R$2.400.000,00. Outros tantos bilhões estão sendo
direcionados ao Programa Safra, que beneficia a agricultura familiar.
Além disso, mais de um milhão de famílias em Minas são atendidas
pelo Bolsa-Família. Essa é a herança que o Presidente Lula está
deixando para o Estado de Minas Gerais. Vamos todos juntos
comemorar o lançamento desse importante programa, que fará o
Brasil crescer ainda mais, com justiça social, com saneamento e com
dignidade para a área de habitação.

O Sr. Presidente (Deputado Délio Malheiros) - Com a palavra, o
Deputado Domingos Sávio

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos os que nos acompanham das galerias e pela TV
Assembléia, inicialmente gostaria de desenvolver uma rápida reflexão
a respeito do debate feito ontem sobre o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI. Naturalmente não poderia furtar-
me a refletir acerca das considerações feitas pelo Deputado André
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Quintão e pelos colegas que o apartearam.
Primeiramente, gostaria de dizer que Minas Gerais, de fato, vive um

momento - minha fala não é retórica nem mera iniciativa formal de
projeto - em que o planejamento público se reflete nas ações do
governo, e estas, por sua vez, refletem-se na vida do povo mineiro. E
tudo isso é fundamental e imprescindível, qualquer que seja o
governante ou o partido que esteja à frente do comando do Executivo,
seja no Município, seja no Estado, seja na União.

Está aqui o Deputado Sebastião Helvécio, um dos parlamentares
mais experientes desta Casa, na análise dos planos plurianuais, das
Leis de Diretrizes Orçamentárias e do próprio Orçamento, que sabe
que, sem planejamento calcado nas verdadeiras necessidades de
nosso povo, alicerçado na realidade financeira do Estado, sem que
haja execução orçamentária planejada, não há que falar em
desenvolvimento ou em planos, sejam eles de aceleração econômica,
sejam de desenvolvimento integrado.

O que vimos em Minas Gerais foi um governo que, há cerca de
pouco mais de quatro anos, ao chegar ao comando do Palácio da
Liberdade e do destino de todos os mineiros, ateve-se à realidade. Em
um primeiro momento, das dificuldades existentes, e isso é natural,
porque acontece com todos os que assumem o comando do poder
público, qualquer que seja a esfera. E até porque assume com uma
série de compromissos, familiarizando-se com uma realidade que
vinha sendo administrada, muitas vezes, por uma outra linha político-
partidária.

Em Minas Gerais, o Governador Aécio Neves, ao assumir o
comando do Palácio da Liberdade, fê-lo sem rancores, sem ficar se
ocupando de atribuir a este ou àquele as mazelas que encontrava.
Mas planejou, ao contrário do que temos visto com freqüência no
governo federal, onde é um tal de atribuir a este ou àquele as mazelas
que o País possui; um tal de dizer “nunca na história deste país”.
Então o que vimos em Minas foi planejamento com seriedade e,
inclusive, com austeridade. Se se planeja com a cabeça nas nuvens,
sem a responsabilidade - como se diz no interior, de medir a água
com fubá -, a prudência de definir prioridades, de avaliar qual a real
capacidade dos cofres públicos, você fatalmente não alcançará o êxito
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que espera.
O Governador avaliou a realidade do Estado, tomou medidas

austeras, diminuiu cargos de livre nomeação e adotou um
planejamento alicerçado em 30 - e aqui, na Assembléia, ampliamos
para 31 - projetos estruturadores. Um desses projetos integra todas as
cidades do Estado de Minas Gerais, com acesso de asfalto, algo
essencial para quem vive lá. Às vezes quem está aqui no centro do
poder, na Capital mineira, não percebe o sofrimento de quem nem
sequer tem acesso a sua cidade.

O Governador, atento a essa situação, fez disso um plano
estruturador, assim como outros, como o da integração do
atendimento das áreas da saúde e da educação, de assegurar o
acesso a todas as crianças com 6 anos de idade à educação e de
levar o livro didático; também projetos na área da segurança, com a
integração das Polícias Civil e Militar, procurando equipá-las. E dessa
maneira foi persistente nesse trabalho.

Esta Casa legislativa esteve ao seu lado, na maioria das vezes;
algumas até na totalidade dos seus Deputados. Assim, vimos planos
transformarem-se em realidade, como o Fundomaq, que possibilita a
cada Prefeitura adquirir a sua patrol zero-quilômetro, o seu caminhão
ou a sua pá carregadeira, a fim de melhorar a estrutura do Município.
Há projetos como o que viabilizou, e ainda viabiliza, postos de PSFs,
verdadeiros centros de saúde em praticamente todos os Municípios do
Estado. E temos agora o programa que possibilita a telefonia móvel a
100% dos Municípios.

Tudo isso passou aqui, pela Assembléia. Houve planejamento e
ação concreta. O Estado vem transformando-se. Não é por acaso que
passa a ter um crescimento acima da média nacional na geração de
emprego, no desenvolvimento industrial, nas receitas, porque uma
coisa é conseqüência da outra. Obviamente, cresceremos também
nas áreas sociais, como a da educação, que já teve um desempenho
bem melhor agora nessas avaliações realizadas pelo Ministério da
Educação. Mas, com certeza, muito ainda precisa ser feito.

Deputado Sebastião Helvécio, há uma diferença nesse
planejamento que vem ocorrendo ao longo de um quadriênio e agora
vai consolidar-se nos próximos anos. O PMDI, que foi objeto de
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debate, demonstra seriedade, sem muita pirotecnia, sem muito
estardalhaço, mas com firmeza de propósito de direcionamento.

Recentemente houve algumas manifestações do governo federal
acerca do espetáculo do crescimento, mas, infelizmente, isso não
ocorreu. Desejamos que o Plano de Aceleração Econômica dê certo e
louvo os recursos que podemos receber. Desde o primeiro momento,
o governo Aécio Neves deixou claro que estará pronto e organizado
para apresentar sua contrapartida.

Esperamos que o Presidente Lula destine para Minas aquilo que lhe
é de direito. Esperamos que os mineiros recebam uma parcela dos
investimentos da União. Estamos festejando isso. O governo de
Minas, saneado, estruturado e organizado, estará pronto para dar a
sua contrapartida. Fico feliz com o fato de Divinópolis estar recebendo
recursos para a área de saneamento, que é tão importante. É preciso
que os governos federal, estadual e municipal entrem com a sua parte
para que haja aceleração do crescimento do País. Todavia, isso não
deve se dar com pirotecnia, mas sim com planejamento.

Por esse motivo me referi a este momento que vivemos na
Assembléia Legislativa, em especial à participação histórica do
Deputado Sebastião Helvécio, que sempre compreendeu a
importância do planejamento, a partir do qual poderemos promover as
transformações que a sociedade reclama.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputado Domingos
Sávio, estou acompanhando atentamente o pronunciamento de V.
Exa. e gostaria de enaltecer o seu conteúdo. Se analisarmos o
período pós-constituinte estadual em Minas Gerais, de 1989 até 2007,
constataremos que houve um enorme avanço no planejamento. Basta
observar que houve apenas três edições do PMDI ao longo desse
tempo. E o último PMDI, cujo conteúdo debatemos ontem durante
todo o dia, representa a perspectiva de desenvolvimento de Minas
Gerais até o ano de 2023.

Muitas vezes, quem não está atento à importância do planejamento
pode imaginar que esse olhar de longo prazo é difícil para se
analisarem os cenários. Tivemos a oportunidade de debater e votar o
PMDI, que serviu de base para o primeiro mandato do Governador
Aécio Neves, e constatamos que o comparativo dos números é
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impressionante. Adotou-se como figura emblemática do PMDI um
diamante que contempla os seis eixos básicos de prioridades do
governo. Para a Assembléia Legislativa, isso representa um momento
extraordinário no sentido de compartilhar, pois, a partir da seriedade
desse planejamento, o PMDI se tornará o pai de todos os PPAGs.
Aliás, atualmente, o PPAG é o pai das leis orçamentárias anuais.

Há uma disposição na Constituição de 1989, a 4ª Constituinte
Mineira, e só a Assembléia de Minas Gerais possui essa figura do
planejamento, o PMDI. A seriedade, a parceria entre os Poderes
Executivo e Legislativo constitui um exemplo de federalismo que
Minas Gerais, com muito orgulho, pode apresentar em qualquer
cenário nacional ou internacional. A mudança dos indicadores de
qualidade do IDH nos 853 Municípios ocorreu com uma velocidade
imensa nos últimos quatro anos, conforme nunca fora detectado na
história do desenvolvimento de Minas Gerais.

Isso mostra, portanto, o acerto e a importância desse tema.
Ainda na linha do federalismo, gostaria de trazer à baila um tema da

maior relevância e que não tem sido analisado sob a ótica do
federalismo. Estou me referindo a uma atividade pontual que foi
votada por esta Casa, pelo conjunto dos 77 Deputados mineiros, que
é a introdução do Fundomaq. Poucas experiências internacionais,
como o Fundomaq, podem servir de exemplo de federalismo entre o
ente subnacional e os governos locais.

Nobre Deputado, mais de 750 Câmaras Municipais tiveram o
trabalho e o cuidado de votar leis autorizativas que permitiam aos
governos locais beneficiar-se com uma política pública para a
aquisição de equipamentos urbanos, que certamente não poderiam
ser adquiridos caso ficassem na mera dependência do repasse do
Fundo de Participação dos Municípios.

Essa é a política inovadora proposta pelo governo do Estado e muito
bem debatida pela Assembléia de Minas Gerais. Lembro-me de que,
na Comissão de Fiscalização Financeira, quando V. Exa. era o
Presidente da nossa Comissão, o trabalho que foi feito para aprimorar
esse arcabouço jurídico do Fundomaq, que é um sucesso
extraordinário. Até hoje, dos 853 Municípios, 752 já aderiram a esse
programa espontaneamente.
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Por mais absurdo que pareça, um único senhor, um funcionário que
nem qualificado é, da Secretaria do Tesouro Nacional, fez a emissão
de um parecer, que nem sequer foi analisado pelo STF ou por
qualquer outro nível decisório da Federação. Além do mais, essa
notícia de que o Fundomaq estaria sendo um empréstimo entre entes
federativos - o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal -,
inspirada no governo da Austrália, serve de bandeira para tentar
interromper essa mensagem.

Hoje acontecerá um amplo debate na Comissão de Fiscalização
Financeira, às 17 horas. Convidamos essas notáveis figuras da
Secretaria do Tesouro Nacional para virem, munidos de condição
técnica e política, até a Assembléia de Minas defender o seu ponto de
vista. Estamos aguardando ansiosos. Aliás, preparei-me muito para
esse debate, trazendo dados concretos que mostram que a
implantação do Fundomaq não é um processo de empréstimo entre
entes federativos, mas, sim, uma ferramenta extraordinária para
promover o desenvolvimento dos governos locais.

Por fim, parabenizo V. Exa. pelo conteúdo da sua fala e também
aproveito a oportunidade para reafirmar que federalismo se faz por
meio de pacto. Assim, não podemos permitir que um programa que
atinge mais de sete centenas de Municípios mineiros possa ser
prejudicado por uma notícia de um funcionário da Secretaria do
Tesouro Nacional que certamente não conhece a realidade dos
Municípios e, muito menos, a metodologia implantada pelo governo de
Minas, com o apoio da Assembléia, para a oferta do Fundomaq aos
Municípios de Minas. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Eu é que agradeço. De forma
brilhante, V. Exa. contribuiu e muito, até porque a minha linha de
raciocínio é exatamente nessa direção, de como a Assembléia
participou desse processo, que V. Exa. muito bem ilustrou.

Sendo o último inscrito para falar nesta etapa, peço a contribuição
do Presidente para que tenha mais alguns poucos minutos para
concluir meu raciocínio.

Deputado Sebastião Helvécio, desenvolvi esse raciocínio com base
em um governo que assume sem partidarismo e sempre debatendo
com a Assembléia. Lembro-me de que, em vários momentos, não foi
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apenas a base do governo que votou projetos como esse do
Fundomaq e outros, como, por exemplo, os projetos de
universalização da telefonia e de financiamento do BID, para que o
Pró-Acesso se materializasse com asfalto para todas as cidades
mineiras, além de tantos outros. Esta Casa participou ativamente de
tudo isso, sob a liderança do Governador Aécio Neves. Não se trata
de uma questão de independência de Poderes, e sim de harmonia, e
é exatamente desse jeito que a Federação deve funcionar, numa
democracia civilizada, séria e comprometida com seu povo.

O Executivo e o Legislativo devem igualmente empenhar-se para
que as mudanças e as transformações aconteçam em benefício da
população.

Foi nessa linha que entendi os comentários do Governador Aécio
Neves recentemente, ao contrário do que o nobre colega que me
antecedeu quis transmitir. O Governador Aécio Neves, de forma muito
apropriada, disse ser esperado que o Presidente Lula, que tem ampla
maioria no Congresso Nacional, aproveitasse essa liderança para,
rapidamente, já que não se pode esperar mais, contribuir para
profundas reformas, fundamentais para um planejamento sério de
crescimento deste país, como a reforma tributária. Não podemos
continuar sendo o País onde mais se paga imposto no mundo. É
preciso haver uma reforma mais profunda nas estruturas político-
partidárias, para que a corrupção seja varrida do Brasil.

Essas grandes transformações são necessárias e precisam de
alguém que as lidere. E, infelizmente, isso tem faltado. Por outro lado,
com muita facilidade e desenvoltura, o Presidente manda ao
Congresso medidas provisórias e cria mais centenas e centenas de
cargos. Isso mostra a face de um governo mais comprometido com o
aparelhamento. E ele vai deixar essa herança, porque é algo que vai-
se impregnando na máquina pública e depois tem de ser devidamente
corrigido. Não se pode conviver com uma máquina pública de amigos
e companheiros. A estrutura pública tem de ser eficiente, com
funcionários concursados e devidamente valorizados, para que de fato
haja planejamento e execução orçamentária que atenda ao interesse
de toda a Nação.

É nessa linha que vejo, portanto, essa crítica, que não é de natureza
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partidária, mas uma crítica séria de alguém que coloca na prática em
Minas a sua liderança para, em harmonia com a Casa do povo
mineiro, propor projetos e planejamentos, transformá-los em ação e
materializá-los na melhoria do IDH das cidades mineiras e da
qualidade de vida do nosso povo. Obviamente, é isso o que queremos
para o nosso país. Não basta ser aquele que muda o nome de um
programa de natureza social que já existia anteriormente, e o País
ficar eternamente assistindo a famílias com determinada quantia de
dinheiro no final do mês. É preciso planejamento para gerar emprego,
diminuir imposto e aquecer a economia, mas não apenas a economia
do emprego público, a economia de um País que precisa de juros
mais baixos, menos impostos, menos burocracia e menos corrupção.
Precisamos de um País em que o poder público seja mais confiável,
em que os partidos políticos sejam reformados de fato, e não é isso o
que estamos assistindo no Congresso Nacional e que envergonha a
todos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 786 e 787/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, 788 e 789/2007, da Comissão de Assuntos Municipais,
790 a 794/2007, da Comissão de Direitos Humanos, 795/2007, da
Comissão de Meio Ambiente, e 796/2007, da Comissão de Saúde.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em
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21/6/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.088/2007, do Deputado Paulo
Cesar, e 1.126/2007, do Deputado Delvito Alves, e do Requerimento
nº 638/2007, do Deputado Deiró Marra; e de Cultura - aprovação, na
13ª Reunião Ordinária, em 26/6/2007, dos Projetos de Lei nºs
806/2007, do Deputado Tiago Ulisses, e 1.053/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., e do Requerimento nº 736/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Jayro
Lessa - indicando os Deputados Delvito Alves para membro suplente
da Comissão de Administração Pública e para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 23/2007, na vaga do Deputado Gustavo Corrêa;
Elmiro Nascimento para membro suplente da Comissão de Transporte
e membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nº 26/2007, nas vagas do
Deputado Gustavo Corrêa; Leonardo Moreira para membro suplente
da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 1/2007 e membro efetivo da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 4/2007, nas vagas do Deputado Gustavo Corrêa; e
Ruy Muniz para membro suplente das Comissões Especiais para
Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 4 e
13/2007, nas vagas dos Deputados Leonardo Moreira e Gustavo
Corrêa, respectivamente; e a Deputada Maria Lúcia Mendonça para
membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nº 12/2007, na vaga do Deputado
Gustavo Corrêa, e membro suplente da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
26/2007, na vaga do Deputado Elmiro Nascimento (Ciente. Designo.
Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Antônio Júlio, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 394/2007 (Arquive-se o projeto.), nos termos do inciso XVI
do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Antônio Júlio, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
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nº nº 389/2007, e Dimas Fabiano, solicitando a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 547/2007, e, nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Fábio Avelar e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o jornal “Edição do Brasil” pelo transcurso dos seus 25
anos de fundação.

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 do Projeto de
Resolução nº 361/2007, da Comissão de Política Agropecuária, que
aprova de conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da
Constituição do Estado, alienação da terra devoluta que especifica ( À
promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 20/2007, do Deputado Eros
Biondini, que modifica a Lei nº 3.188 de 20/1/1999, que dispõe sobre a
proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado e
dá outras providências, 26/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que
altera dispositivos da Lei nº 11.544 de 25/7/1994, que regulamenta o §
3º do art. 222 da Constituição do Estado, tornando obrigatória nos
cinemas do Estado antes das sessões principais a exibição de filme
publicitário sobre as conseqüências do uso de drogas, e 1.137/2007,
do Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Centralina os imóveis que especifica ( À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente,

em que solicita seja encaminhado ofício aos Municípios da Bacia do
São Francisco, afetados pelas obras da transposição, para que se
manifestem a respeito das autorizações municipais para a realização
das referidas obras. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

A Sra. Presidente ( Deputada Ana Maria Resende) - 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.
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O Deputado Délio Malheiros - Sra. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, jornalistas, meus colegas da Assembléia Legislativa,
volto a esta tribuna para, mais uma vez, tratar das questões
ambientais em nosso Estado de Minas Gerais. Aliás, essa é uma das
atribuições do nosso partido, o Partido Verde. Este Deputado, como
integrante dessa agremiação, tem a convicção de que este é um
assunto que muito interessa à sociedade e dele não nos devemos
afastar. Venho aqui, hoje, falar a respeito da Serra da Calçada, que
faz parte do conjunto montanhoso que cerca a nossa cidade de Belo
Horizonte e cidades da Grande BH, faz parte do patrimônio
especialmente dos Municípios de Nova Lima, Itabirito e Brumadinho. A
Serra da Calçada, essa maravilhosa montanha, localizada às margens
da BR-040, próximo ao Retiro das Pedras, está, hoje, severamente
castigada. Esta que é a principal fonte de abastecimento de água de
vários condomínios da Grande BH está, agora, sob a ameaça da
mineração. Ali já se faz prospecção para se testar quais os minérios lá
existentes e o que será feito pela empresa que detém o direito de
lavra daquela Serra. Não podemos permitir, como já dito desta tribuna,
que as montanhas de Minas sejam niveladas. Tancredo Neves dizia
que ninguém nivelará as montanhas de Minas, mas elas estão sendo,
de forma crescente, niveladas pelas mineradoras. Basta olhar o
entorno de Belo Horizonte, as montanhas que cercam a nossa
maravilhosa cidade, para perceber que, a cada dia, parte delas está
sendo consumida pela voracidade das mineradoras que, interessadas
apenas no aspecto econômico, acabam deteriorando o nosso meio
ambiente, retirando a riqueza do nosso subsolo e deixando aqui
verdadeiras crateras. Estão presentes, hoje, nesta Casa, pessoas que
têm a vocação de defesa do meio ambiente e que estão abraçando
essa luta em prol da Serra da Calçada. Encontram-se aqui o Marco
Aurélio Costa e a Jane Souza Silva, do Pró-Cittá, a Janine Bairraillon,
da Arca Ama Serra, a Simone Alvarenga Borja, do Retiro das Pedras.
São todas pessoas que estão suprimindo, às vezes, o seu dia de
trabalho, o seu lazer com sua família, para estar nesta Casa em busca
de apoio pela defesa da Serra da Calçada, ameaçada pela
Companhia Vale do Rio Doce. Essa mineração na Serra da Calçada,
evidentemente, deixará um terrível estrago naquela montanha, uma
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marca profunda no conjunto montanhoso que cerca a cidade de Belo
Horizonte e as cidades da Grande BH. Se não lutarmos em sua
defesa, em breve será consumida pela mineração, que, como se diz,
vorazmente devora, consome, tira a riqueza do subsolo e estraga todo
o nosso meio ambiente. E o pior: estraga junto as nossas estradas. Na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, o movimento de caminhões
transportando minério é tão intenso que as nossas rodovias não
suportam o peso das suas cargas, e, pouco a pouco, estão sendo
deterioradas, consumidas e prejudicadas. Com as rodovias, as
pessoas são vítimas, com seus veículos e pára-brisas quebrados,
carros danificados com o tráfego intenso de caminhões transportando
minério nas rodovias próximas a Belo Horizonte. Em nenhum país
civilizado do mundo, vê-se um transporte desta maneira, em que
veículos pesados trafegam nas mesmas rodovias em que transitam
pessoas, ônibus e veículos com estudantes. Esses caminhões
invadem essas rodovias, colocando em risco os motoristas de outros
veículos e as nossas estradas. Portanto peço aos colegas que nos
ajudem nos nossos projetos, em tramitação nesta Casa, de proteção à
Serra da Calçada. Que as pessoas dos condomínios em volta de Belo
Horizonte continuem nessa luta incessante em defesa deste
patrimônio ambiental. Como disse, já se percebem várias nascentes
da Serra da Calçada ameaçadas com a mineração. O meio ambiente,
nesse caso, corre perigo.

Gostaria de falar também de outra questão envolvendo o meio
ambiente, desta vez dentro das cercanias da cidade de Belo
Horizonte: os “outdoors”. Em Belo Horizonte, há uma verdadeira
poluição visual. Somente na Avenida Raja Gabaglia, são 196
engenhos de publicidade, quase todos de mau gosto, plantados ali de
forma absolutamente ilegal, com a conivência do poder público
municipal. Este Deputado, quando ainda exercia o seu cargo de
Vereador em Belo Horizonte, apresentou um projeto para acabar de
vez com os “outdoors” nesta cidade. Somente agora o Município
reage e o faz muito timidamente, encaminhando à Câmara Municipal
um projeto confuso, que certamente será palco de grandes discussões
no Poder Judiciário, pois é absolutamente falho, limitando a colocação
de “outdoor” nos grandes corredores de Belo Horizonte. Este modelo
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de publicidade na Capital é atrasado, de mau gosto, e causa,
incontestavelmente, poluição visual. A Prefeitura vem tolerando e
agora tem dificuldade em retirar esses “outdoors” por meio de uma
nova legislação. Tenho dúvida se a Prefeitura realmente quer tirar
esses “outdoors” irregulares, pois a maneira como encaminhou um
projeto à Câmara, subscrito pelo Prefeito Fernando Pimentel, é
exatamente para ensejar às empresas uma série de liminares para
voltar com a sujeira, com a poluição visual. Isso porque não há outra
solução senão proibir de vez a colocação de “outdoors” em Belo
Horizonte e, após um período, avaliar em que condições podem ser
colocados. Da forma como o projeto foi apresentado, as empresas,
evidentemente, vão conseguir liminares na Justiça, porque dirão que
estão regulares, ou uma entrará em conflito com a outra, dizendo que
o seu “outdoor” foi colocado primeiro naquele quarteirão, portanto ele
deve ficar e o outro deve ser retirado.

Essa polêmica vai se arrastar pela Justiça e vai atender, única e
exclusivamente, às empresas de “outdoor”, que permanecerão
poluindo visualmente a cidade. Essas placas de publicidade causam
não somente poluição visual, mas também risco ao trânsito, porque
são tantas, tão ostensivas e tão agressivas que colocam em risco a
população da cidade quando trafega pelos corredores. Além disso,
prejudicam as correntes de vento e a visualização da nossa cidade e
do patrimônio da Serra do Curral, especialmente as colocadas nas
Avenidas Raja Gabaglia e Bandeirantes. Portanto, entendemos que os
“outdoors” deveriam ser banidos da cidade de Belo Horizonte, como
aconteceu em São Paulo e acontece em Florianópolis e nas cidades
mais civilizadas do mundo, que não permitem a colocação dessas
placas de publicidade. Este Deputado já luta há três anos pelo fim do
“outdoor” na cidade, pois esse engenho de publicidade só gera
riqueza para seus proprietários, que alugam esses espaços, e para os
donos dos lotes que locam seus espaços para as empresas
colocarem ali suas placas.

Não mais podemos tolerar essa poluição visual. Essa é uma
agressão ao cidadão belo-horizontino, lamentavelmente tolerada pelo
PT, na Prefeitura de Belo Horizonte, por longos anos. E só agora,
após as denúncias deste Deputado - o que acontece desde quando
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era Vereador -, a Prefeitura reage e simula uma retirada das placas -
repito que, na Raja Gabaglia, dos 196, apenas 6 foram retirados por
ela. Não é possível aceitar essa sujeira, essa poluição visual.

Gostaria também, Srs. Deputados, de abordar outra questão que
envolve a população de Belo Horizonte: o lixo. Este Deputado, há
mais de três anos, vem denunciando os contratos ilícitos da Prefeitura
com empreiteiras que fazem a coleta na cidade. Só agora - a situação
vem desde 1999 - ela consegue fazer uma licitação e, nesse certame,
definir que empresa coletará o lixo. Não é possível tolerar tamanha
irregularidade na administração pública; não é possível conviver
tantos anos com esse processo de coleta de lixo, que envolve
R$1.200.000.000,00. Essa atividade sempre foi exercida sem o devido
processo licitatório, e só agora esse processo veio a ocorrer.

Sra. Presidente e meus colegas Deputados, falo aqui de um projeto
de extrema importância: a milhagem e os bônus oferecidos pelas
empresas aéreas. Estamos com um projeto na Assembléia Legislativa
para que todo e qualquer bônus ou milhagem fornecidos por empresa
aérea a quem viaja com uma passagem paga pela administração
pública sejam atribuídos ao órgão que pagou o bilhete, e não ao
passageiro servidor público. Não é razoável que a administração
pública pague o bilhete, o servidor viaje, e essa milhagem depois seja
utilizada em uma passagem para esse servidor. Isso não é legal nem
lícito nem ético. Esperamos, portanto, que esta Assembléia Legislativa
se debruce sobre esse projeto e faça com que, no caso de aquisição
de passagem pela administração pública estadual, nos seus diversos
níveis, os bônus e milhagens sejam atribuídos à administração
pública, que evidentemente os utilizará para aquisição de outras
passagens para servidores públicos em serviço.

Por último, gostaria de aqui deixar um abraço aos meus
conterrâneos de Itamarandiba, cidade que tive o prazer de visitar
recentemente, a que estarei de volta na próxima semana e em que
tenho o orgulho de ter nascido. Ela completou no dia 24, na última
semana, 332 anos de existência e merece nossos cumprimentos. Seu
IDH ainda é baixo e merece uma atenção especial de nosso Estado.
Este Deputado estará trabalhando para conseguir tudo o que o
governo puder destinar a Itamarandiba. Muito obrigado, Sra.
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Presidente.
Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 28, às 9 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 é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2007
Às 16h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e 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, Weliton Prado e Lafayette de Andrada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Admir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 616/2007 no 1º turno (Deputado Ivair
Nogueira). 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 emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de
Lei nº 929/2007 em 1º turno, que conclui pela rejeição das Emendas
nºs 6, 7, 9 a 16, 22 a 24, o Deputado Sargento Rodrigues solicita
destaque de parte da conclusão do parecer que se refere à Emenda
nº 6 e a Deputada Elisa Costa, de parte da conclusão do parecer que
se refere às Emendas nºs 19 e 22. Submetido a votação, é aprovado o
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parecer, salvo destaques. Submetidas a votação, são rejeitadas as
partes da conclusão do parecer destacadas pelo Deputado Sargento
Rodrigues e pela Deputada Elisa Costa. Fica, portando, aprovado o
parecer pela rejeição das Emendas nºs 6, 7, 9 a 16, 22 a 24 ao Projeto
de Lei nº 929/2007. 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, 16 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Chico Uejo - Ademir

Lucas - Ivair Nogueira - Domingos Sávio.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007

Às 9h21min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por
indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Ademir Lucas, Chico
Uejo, Inácio Franco e Lafayette de Andrada (substituindo este ao
Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Juninho Araújo. 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 da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre
parênteses: ofícios do Sr. Eduardo Cyrino Generoso, Presidente da
Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep
(17/5/2007); e de cidadãos de Lagoa Santa (17/5/2007). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar
nº 19/2007, no 1º turno (Deputado Ademir Lucas); e Projetos de Lei
nºs 641/2007, no 1º turno (Deputado Chico Uejo) e 752/2007, no 1º
turno (Deputado Inácio Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a
votação é aprovado requerimento do Deputado Lafayette de Andrada
solicitando inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei nº
278/2007 seja apreciado em último lugar. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação,
no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2007 (relator:
Deputado Ademir Lucas) e dos Projetos de Lei nºs 433/2007, na forma
do Substitutivo nº 2, apresentado (relator: Deputado Inácio Franco); e
670/2007, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Inácio Franco); e em turno único, o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 278/2007 (relator: Deputado Chico
Uejo, em virtude de redistribuição). 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 Dinis Pinheiro solicitando que o Projeto de
Lei nº 637/2007 seja apreciado em reunião conjunta desta Comissão
com as Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Assuntos Municipais e Regionalização. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - André Quintão.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 24/5/2007

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio
Júlio. 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 proposições da Comissão e
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comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Marcus Pestana, Secretário de Saúde, Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça, e Orlando Adão Carvalho, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, publicados no “Diário do Legislativo” do
dia 17/5/2007. 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 Durval Ângelo (4) em que
solicita seja autorizada a sua participação, representando a Comissão,
como palestrante em evento da Unipac de Andradas sobre o tema "A
Lei Maria da Penha e a defesa dos direitos das mulheres", a se
realizar em 24/5/2007; sejam realizadas visitas conjuntas da
Comissão e da Comissão de Assuntos Municipais ao Secretário
Municipal de Administração de Belo Horizonte, ao Secretário Estadual
de Desenvolvimento Urbano, à 8ª Vara Civil da Comarca de Belo
Horizonte, à Câmara Civil em que tramita o recurso no Tribunal de
Justiça e ao local denominado Novo Lajedo, para se discutir a
eminente possibilidade de despejo dessa comunidade; ao Município
de João Monlevade, a fim de prestar homenagem ao Ex-Prefeito da
cidade, Leonardo Diniz Dias, em vista de sua luta na defesa dos
Direitos Humanos; e ao Secretário de Estado de Fazenda, para a
entrega de requerimento, e para se discutir assunto relativo a
parlamentar desta Casa; Durval Ângelo, João Leite e Luiz Tadeu Leite
em que pedem seja realizada audiência pública no Município de
Mariana, com a finalidade de se discutirem o papel da guarda
municipal e a promoção dos direitos humanos nas cidades dessa
região, seguida de visitas às dependências das guardas municipais
dos Municípios de Mariana, Itabirito e Conselheiro Lafayette; João
Leite e Durval Ângelo (2) em que solicitam sejam enviados ofícios ao
Secretário de Desenvolvimento Social e ao Governador do Estado,
solicitando providências a fim de se agilizar o processo de indenização
do Sr. Paulo Ferreira Souza, que teria sido vítima de tortura na época
da ditadura militar, conforme cópia de documento em anexo; Durval
Ângelo e Carlin Moura, solicitando que seja enviado ofício a todos os
Senadores da República, solicitando agilidade na apreciação e na
aprovação do Projeto de Lei Complementar Federal nº 122/2006, em
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tramitação no Senado Federal, que define os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência
nacional, genêro, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, e,
ainda, seja anexada ao ofício cópia da Lei nº 14.170, de 15/1/2002,
que determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato
discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação
sexual, para conhecimento da produção legislativa mineira no
combate a homofobia; Antônio Júlio em que solicita informações ao
Secretário de Estado de Fazenda sobre as providências tomadas por
essa Secretaria quanto à apuração da emissão de certidão falsa de
débito fiscal, emitida em nome do requerente pela unidade da
Secretaria de Fazenda de Frutal, em dezembro de 2005. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Antônio Júlio - Dalmo

Ribeiro Silva - Padre João.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio,
Inácio Franco, Gilberto Abramo (substituindo este ao Deputado Ivair
Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB) e Weliton Prado
(substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da Liderança
do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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: ofício do Sr. Antônio Lucas Pereira,
Desembargador (31/5/2007). O Presidente acusa o recebimento das
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seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 557/2007 (Deputado
Chico Uejo); e 966/2007 (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 votação, são aprovados, cada um por sua
vez, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 20/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Elmiro Nascimento), e o
parecer pela aprovação da Emenda nº 4 ao Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de
Lei nº 132/2007 (relator: 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 641/2007, da Comissão de
Transporte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença 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 junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Chico Uejo - Inácio

Franco - Domingos Sávio.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso, Wander Borges e
Weliton Prado (substituindo este ao Deputado Almir Paraca, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e os
Deputados Sargento Rodrigues e Carlin Moura. 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



1825

a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Ana Paula Bax, Presidente da
Fundamental - Associação para o Desenvolvimento Sustentável,
sugerindo que se faça uma audiência pública para se discutir o Projeto
de Lei nº 124/2007; e da Sra. Zoraide Nair Bortolotto, (publicados no
“Diário do Legislativo”, em 1º/6/2007). O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 565/2007, no 1º turno, para o qual
designou como relator o Deputado Wander Borges. 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, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
40/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 347/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Wander Borges); e 587/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Fábio Avelar). O Deputado Fábio Avelar, relator do Projeto
de Lei nº 583/2007, no 1º turno, apresenta requerimento solicitando
que a matéria seja convertida em diligência à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 2ª Fase da 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 Projetos de Lei nº 726/2007 (relator:
Deputado Rômulo Veneroso). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 274/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 576/2007,
590/2007 (voto contrário do Deputado Weliton Prado), e 635/2007.
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 solicitando a realização de audiência pública para se debater o
Projeto de Lei nº 124/2007, que dispõe sobre o Parque Estadual da
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Serra do Rola-Moça (sendo anexado a esta matéria requerimento do
Deputado Padre João de igual teor e recebimento posterior); Fábio
Avelar solicitando a realização de audiência pública, no Município de
Rio Espera, com os convidados que menciona, para se discutir
questões atinentes ao Projeto Olhos D'Água, do Movimento Ecológico
e Cultural do Vale do Piranga - Equipiranga -; Almir Paraca solicitando
a realização de audiência pública, com os convidados que menciona,
para se discutir a execução dos programas e área de atuação da
Codevasf no Estado de Minas Gerais; Dalmo Ribeiro Silva solicitando
a realização de audiência pública, no Município de Maria da Fé e no
Distrito de Monte Verde, com os convidados que menciona, para se
discutir o Projeto de Lei nº 370/2007; Sargento Rodrigues solicitando a
realização de audiência pública para se debater o Projeto de Lei nº
1.093/2007, que amplia a área total da Estação Ecológica do
Cercadinho; Vanderlei Miranda solicitando a realização de visita
conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo, no Rio Paraopeba, entre a Barra do Paraopeba em
Felixlândia e a Barra do Rio São Francisco em São José do Buriti,
com o objetivo de verificar as condições ambientais e a política e o
sistema regional de turismo no Lago de Três Marias; Rosângela Reis
solicitando a realização de audiência pública, conjuntamente com a
Comissão de Trabalho, na cidade de Ipatinga, para se debater a
preservação do meio ambiente como forma de geração de emprego e
renda; e Weliton Prado solicitando que sejam ouvidos na reunião os
Srs. Eugênio Batista Leite, professor da PUC Minas e membro do
Conselho Consultivo do Parque do Rola-Moça, e Sra. Ana Paula Bax,
Diretora de Meio Ambiente do Condomínio Retiro das Pedras e ex-
Gerente da APA-SUL. A Presidência recebe, para ser apreciado
oportunamente, o requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes
solicitando que a audiência pública conjunta com a Comissão de
Turismo, já aprovada na Comissão, seja transformada em debate
público. São ouvidos o Sr. Eugênio Batista Leite e a Sra. Ana Paula
Bax, que discorrem sobre os problemas que serão causados pela
possível redução da área do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça,
conforme requerimento aprovado nessa data. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2007
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado João Leite (substituindo
este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do
BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Elisa Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 27/2007 em 1º turno; 854/2007 em turno único
(Deputado Walter Tosta); 923 e 809/2007 em turno único (Deputado
Domingos Sávio); 359/2007 em 1º turno (Deputado Antônio Carlos
Arantes); 248 e 1.051/2007 em turno único (Deputada Elisa Costa).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Os Projetos de Lei nºs 763, 820, 856 e 861/2007 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada
Rosângela Reis. Após discussão e votação, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 718, 720, 873, 901,
927, 939, 944/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa); 769, 839, 869,
870, 945, este com a Emenda nº 1, 947, 951/2007 (relator: Deputado
Domingos Sávio); 776, 783, 831, 834, 844, este com a Emenda nº 1,
889, 891, 892, 937, 953/2007 (relator: Deputado Walter Tosta); 879,
935/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 620/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Elisa Costa -

Walter Tosta.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 22/2007, EM 12/6/2007

Às 9h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Agostinho Patrús Filho, Sebastião Costa e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião, esclarece que não há ata a ser lida, por ser a primeira
reunião da Comissão, e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Sargento Rodrigues para atuar
como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para
Presidente o Deputado Agostinho Patrús Filho e para Vice-Presidente
o Deputado Sebastião Costa, que são empossados em seus cargos.
O Presidente esclarece que designará o relator da matéria
oportunamente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser convocada
posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Agostinho  Patrús Filho, Presidente - Fahim Sawan - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
ATA DA 10ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2007
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Eros Biondini (substituindo este ao Deputado João
Leite, por indicação da Liderança do BSD) e Leonardo Moreira
(substituindo o Deputado Ruy Muniz, por indicação da Liderança do
DEM), membros da Comissão de Direitos Humanos; os Deputados



1829

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Leonardo Moreira, 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 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 discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e Sargento
Rodrigues (2) em que solicitam sejam enviados ofícios e cópia das
notas taquigráficas da reunião conjunta destas Comissões realizada
em 5/6/2007 ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Direitos Humanos e Apoio Comunitário -
CAO-DH; e ao Chefe da Polícia Civil dos Estado, pedindo que a
apuração dos fatos denunciados nas reuniões conjuntas destas
Comissões seja transferida para a Corregedoria da Polícia Civil;
Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião conjunta destas
Comissões para, com os convidados que menciona, em audiência
pública, obter esclarecimentos sobre possível desvio de conduta
policial por parte do Comandante do 40º BPMM, em Ribeirão das
Neves; Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada reunião
conjunta destas Comissões para em audiência pública, debater a
Portaria nº 3.033/2007, da Corregedoria-Geral da PMMG, que
instaurou inquérito policial militar relativo à reunião promovida por este
Deputado no Município de Ribeirão das Neves dia 13/5/2007; seja
enviado ofício, para tomada de providências, ao Delegado da
Corregedoria da Polícia Civil do Estado responsável pela apuração
dos fatos. A Presidência registra a presença de uma denunciante, que
relata fatos novos sobre desaparecimento de crianças. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião conjunta, conforme edital a ser publicado, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
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Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - João Leite -
Vanderlei Miranda - Paulo Cesar - Ruy Muniz.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues e Rômulo Veneroso, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ivair Nogueira,
Pinduca Ferreira, Carlin Moura e Inácio Franco. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes, e informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, questões relativas à segurança pública no Município de Betim
e região. O Presidente acusa o recebimento, em turno único, dos
seguintes projetos de lei para as quais designa os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.081 (relator: Deputado Leonardo Moreira)
e 1.119/2007 (relator: Deputado Délio Malheiros). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Genilson Ribeiro
Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Penitenciária,
representado Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de
Estado de Defesa Social; Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito
Municipal de Betim; Cel. PM Evandro Theófilo Elias, Comandante da
7ª Região da PMMG, representado o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG; Delegado Elbert Barra, Chefe do 7º
Departamento de Polícia Civil, representado Marco Antônio Monteiro
de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
Vereadores Divino Lourenço da Silva e Beto Mania, Presidente da
Câmara Municipal de Betim e Presidente da Comissão de Segurança
Pública da Câmara Municipal de Betim, respectivamente; Oscar Diniz
Resende, Procurador-Geral do Município de Betim; José Pinto de
Melo, Superintendente de Segurança Pública de Betim; Cel. PM
Waldemar Roberto, Superintendente de Defesa Civil da Prefeitura
Municipal de Betim; Delegado João Bosco Rodrigues Silva, titular da
8ª Delegacia Seccional de Betim; Ten.-Cel. PM José Luiz de Oliveira
Nunes, Comandante do 33º Batalhão da PMMG; Marcelino Antônio
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Alexandre, Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Betim e
Região, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra aos Deputados Rômulo Veneroso, Ivair Nogueira e
Pinduca Ferreira, 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, dos convidados e do público
presente, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo

Moreira - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2007
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº
219/2007 e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Sra. Ilma Arruda de Araújo Abreu, da Associação de Defesa
dos Usuários Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais; do Sr.
Rodrigo Esquivel, Diretor da União dos Estudantes Colegiais de Minas
Gerais; e do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal de
Divinópolis. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
o Sr. Wiliam Brandt, Subsecretário de Inovação Digital, da Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; a Sra. Érika
Nahass, Professora da Faculdade de Estudos Administrativos de
Minas, Mestre em Engenharia de Produção e Especialista em
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Informática na Educação; o Sr. Washington Thadeu de Mello,
Superintendente de Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; e a Sra. Mariana Alves, Vice-
Presidente da União Brasileira de Estudantes em Minas Gerais -
Ubes, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. O
Presidente, Deputado Deiró Marra, e a Deputada Maria Lúcia
Mendonça, também autores, fazem 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. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 992, 998 e 1.006/2007, que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 645, 648, 649 e 650/2007. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Deiró
Marra (2), em que solicita seja convidado a participar desta reunião o
Sr. Wiliam Brandt; e seja realizada reunião para, em audiência
pública, debater a necessidade de criação de uma Promotoria de
Justiça de Defesa da Educação e Cultura - Proeducc, em Minas
Gerais; da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja
convidada a participar desta reunião a Sra. Érika Nahass; da
Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Arlen Santiago,
Carlos Pimenta, Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite, Paulo Guedes e Ruy
Muniz, em que solicitam seja realizada reunião para, em audiência
pública, debaterem sobre os critérios de escolha de Reitores e Vice-
Reitores das Universidades Estaduais 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.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.

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

13/6/2007
Às 14h45min, 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 comunica o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 604/2007 (Deputada
Gláucia Brandão) e 736 e 746/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 604/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão) e
736 e 746/2007 (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, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/6/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Arlen Santiago,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
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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 debater o atendimento
da saúde na cidade de Januária, que se encontra em dificuldades, e
ouvir representantes da cidade de Manga, inclusive os da reserva
indígena dos xacriabás. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Sílvio Joaquim de Aguiar, Prefeito Municipal
de Januária; José Raimundo Viana, Prefeito Municipal de Bonito de
Minas; Marisa Fernandes Dias, Secretária Municipal de Itacarambi;
Carlos Emanuel Pereira da Costa, Gerente Regional de Saúde de
Januária - Dads -; João Lourenço Normanha Neto, Secretário
Municipal de Saúde de Januária; Débora de Fátima Ramos Costa,
Presidente da Fundação Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo,
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 com as seguintes
pessoas: Fábio Oliva, jornalista de Januária; José Cecivaldo Ribeiro,
médico da Secretaria Municipal de Manga; Geraldo do Brejo, Simão,
Welinton Oliveira, Vereadores de Januária; Sidney Olimpio,
historirador e Diretor da Escola Estadual de Januária, conforme consta
nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião e passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi, Carlos
Pimenta, Arlen Santiago e Doutor Rinaldo (10) em que solicitam seja
enviado ofício ao Presidente da Assembléia, para anexar cópia das
notas taquigráficas da reunião, com a finalidade de dar conhecimento
de denúncias apresentadas pelo jornalista Fábio Oliva, para que
sejam tomadas providências cabíveis junto ao Ministério Público
Estadual e ao Tribunal de Contas de Minas Gerais; sejam ofícios ao
Secretário de Estado de Saúde, solicitando as seguintes providências:
a implantação de serviço de hemodiálise e de um Centro de Terapia
Intensiva no Hospital Municipal de Januária, tendo em vista as
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necessidades da população local; disponibilizar os veículos do
transporte sanitário (microônibus), para o Consórcio Intermunicipal de
Saúde, para o transporte de pacientes que necessitam realizar
consultas especializadas ao tratamento de câncer e de pacientes que
fazem hemodiálise; liberação de recursos já previstos, para a
conclusão da Maternidade Municipal de Januária; agilizar o término do
Centro Viva Vida e a aquisição dos equipamentos, para o pleno
funcionamento; atualização dos pagamentos do Pró-Hosp ao Hospital
do Município de Januária; liberação de recursos ao Município de
Januária, compatível com o atendimento de urgência e emergência
em caráter regional, uma vez que atende a todos os Municípios
vizinhos, e inclusão do Hospital de Manga - Fundação de Amparo ao
Homem do Campo - na 3ª etapa do Pró-Hosp, bem como a liberação
de recursos imediatos para socorrer esse hospital, que presta
atendimento local e microrregional; seja enviado ofício ao Ministro da
Integração Nacional, ao Presidente e ao Superintendente da
Codevasp, solicitando a liberação de recursos para a construção de
aterro sanitário pelo projeto de revitalização do Rio São Francisco em
Municípios de sua calha e de baixo IDH, na primeira etapa, Januária,
Manga, Itacarambi e Montalvânia, e, na 2ª etapa, Juvenília, Miravânia,
Chapada Gaúcha, Bonito de Minas, Pedra de Maria da Cruz, Ibiracatu,
Cônego Marinho e São João das Missões; ofício à Superintendência
de Vigilância Sanitária da SES, solicitando reabertura do bloco
cirúrgico do Hospital Municipal de Januária. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, das
autoridades 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, 20 de junho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Rinaldo - Carlos Pimenta - Ruy

Muniz.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 18/6/2007

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Gláucia Brandão e os Deputados Célio Moreira e Walter Tosta,
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, com
base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que foi
aprovado pelo Plenário requerimento de prorrogação do prazo de
funcionamento desta Comissão; informa ainda que a reunião se
destina a debater o tema "Qualificação profissional" e os subtemas
"Capacitação dos professores e de equipes multidisciplinares",
"Campanhas e grupos de apoio e conscientização", "Efetividade e
qualidade do Projeto Incluir", "Educação para todos". A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Ana Regina de
Carvalho, Diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação
e Antônia da Aparecida Cassemiro Amorim, Supervisora Pedagógica
da Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro, e os seguintes convidados
permanentes: Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotora de Justiça
Especializada na Defesa da Infância e Juventude; Darcy Barbosa e
Renata Cruvinel, Assessoras Técnicas da Coordenadoria Estadual de
Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, da Secretaria
de Saúde; Nelson Garcia, Superintendente de Políticas Públicas da
Caade; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da Associação de
Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -; que são convidados a
tomar assento à mesa. 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 das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Vanderlei

Miranda - Gláucia Brandão - Weliton Prado.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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
1.211, 1.212, 1.221 e 1.240/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.227, 1.231 e 1.234/2007 (Deputado Hely Tarquinio); 1.213, 1.217,
1.236, 1.237 e 1.242/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); e 1.214,
1.223 e 1.238/2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.066 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Gilberto Abramo) ; 50/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); 734/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 973/2007 na forma do Substitutivo nº
1 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição).
Os pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar nº 23/2007 e o
Projeto de Lei nº 1.019/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos
relatores, Deputados Neider Moreira e Gilberto Abramo (este em
virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator
(Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição), que conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 37/2007 na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de
Lei nºs 125 e 596/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Gilberto Abramo, que conclui pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
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antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 164/2007, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Delvito Alves. 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 368/2007 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 387, 537 e 582/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 826 e 1.110/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, em
virtude de redistribuição no caso do segundo projeto); 1.123/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues). Os Projetos de Lei nºs 394 e
662/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. São convertidos
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os
Projetos de Lei nºs 454 e 1.154/2007; à Secretaria de Estado de
Fazenda o Projeto de Lei nº 1.017/2007. Os Projetos de Lei nºs 1.065
e 1.069/2007 são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente,
a requerimentos dos Deputados Sebastião Costa e Neider Moreira,
aprovados pela Comissão. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Gilberto Abramo, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.093/2007, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Sargento Rodrigues. Os pareceres sobre os Projetos de Lei
nºs 1.133 e 1.149/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude
de redistribuição no caso do segundo projeto), no 1º turno, deixam de
ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
relator. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Neider
Moreira, que conclui pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.144/2007, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nºs 1.155, 1.157, 1.188, 1.204, 1.208 e 1.213/2007.Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 20/6/2007, às 9h15min,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Helvécio - Sebastião

Costa - Jayro Lessa.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo e Domingos Sávio,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Lafayette de Andrada. 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. 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, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 597/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, é apresentada proposta de emenda do Deputado
Weliton Prado. Submetido a votação é aprovado o parecer, salvo a
proposta de emenda, após o que é a proposta de emenda submetida
a votação e rejeitada, ficando, portanto, aprovado o parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 597/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença 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 junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrús Filho - Domingos Sávio - Ademir Lucas -
Chico Uejo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 552/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa

dar denominação ao trecho da Rodovia MG-344 que liga o Município
de Cássia ao Município de Ibiraci.

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 552/2007 pretende dar a denominação de

Antônio Leite Garcia ao trecho da Rodovia MG-344 que liga o
Município de Cássia ao Município de Ibiraci.

Nascido em Lavras no ano de 1935, Antônio Leite Garcia entrou
para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na unidade sediada
em Lavras, começando uma brilhante carreira, que terminou em 1977,
quando veio a falecer, como Segundo-Sargento, promovido “post-
mortem” a Primeiro-Sargento por merecimento. De 1959 a 1961,
prestou serviços como telegrafista; de 1975 a 1977 serviu em Ibiraci,
que considerava sua terra natal. Sendo militar e cumprindo diversos
mandados pela região, conhecia a comunidade como poucos.

Para ele, uma estrada representava qualidade na segurança pública
e a ligação de Ibiraci com a Capital mineira, condição vital para o
desenvolvimento de todos. Então, trabalhou com dedicação junto às
lideranças políticas para a conquista da construção da via que une
Ibiraci e Cássia, requisito de ligação dos dois Municípios com as
principais rodovias do Estado.

A homenagem que se pretende fazer-lhe por meio desta proposição
é meritória, pois suas atividades, que redundaram em benefícios para
a sociedade, foram além das atribuições que devia realizar como
policial militar.

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

552/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
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Paulo Guedes, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 11/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

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 Meio Ambiente e Recursos Naturais, que opinou
pela aprovação do projeto.

Em atendimento a requerimento do Deputado Antônio Júlio, 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 dar nova redação ao § 3º do art.

16-B da Lei nº 7.772, de 1980, que dispõe sobre a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente. O referido dispositivo trata
da atuação da Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais -
PMMG -, mediante delegação de competência do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama -,
com a interveniência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Conforme a mensagem do Governador, a alteração é necessária
para a correção de erro material na publicação da lei, que, em vez de
fazer remissão ao § 1º do art. 16-B, mencionou o § 2º do mesmo
artigo.

De fato, o referido artigo, acrescentado pelo art. 17 da Lei nº 15.972,
de 12/1/2006, condiciona a atuação da Polícia Ambiental da PMMG à
observância do disposto no seu § 2º. Esse parágrafo estabelece que
os servidores da Semad e os da Polícia Ambiental da PMMG, no
exercício das atividades de fiscalização, lavrarão autos de
fiscalização, embargo, interdição e infração nos formulários próprios
do Sistema Estadual de Meio Ambiente e encaminharão os
respectivos processos à entidade vinculada à Semad responsável
pela autuação. Já o § 1º trata da possibilidade de delegação de
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atribuições da Feam, do IEF e do Igam à PMMG, excetuada a
aplicação de pena de multa simples ou diária em valor superior a
R$100.000,00, a suspensão ou redução de atividades e o embargo de
obra ou atividade, sem a devida motivação, elaborada por técnico
habilitado, salvo em assuntos de caça, pesca e desmatamento,
respeitada a competência exclusiva da União, mediante convênio com
interveniência da Semad.

Por se tratar de uma correção essencial da legislação ambiental, de
caráter administrativo-organizacional, conforme já se pronunciaram as
Comissões que nos precederam, e sem impacto financeiro-
orçamentário, somos favoráveis à alteração proposta.

Após ampla discussão e realização de audiência pública, esta
Comissão resolveu apresentar substitutivo ao projeto, com o objetivo
de promover outras alterações necessárias na Lei nº 7.772, de 1980.

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

11/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, qu e dispõe sobre a

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei n° 7.772, de 8 de setemb ro de 1980, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 2º - (...)
V - contribuir para o aquecimento global por meio de emissões

relevantes de gases de efeito estufa, originários de processos
antrópicos de forma direta ou indireta.”.

Art. 2º - O inciso X do art. 5º da Lei n° 7.772, de  8 de setembro de
1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)
X - atuar com o objetivo de formar consciência pública da

comunidade em geral sobre a necessidade de proteger, conservar e
melhorar o meio ambiente;”.

Art. 3º - O art. 14 da Lei n° 7.772, de 8 de setemb ro de 1980, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 14 - A aplicação de equipamento de controle da poluição, o
tratamento de efluente industrial ou de qualquer tipo de material
poluente despejado ou lançado, a redução dos gases de efeito estufa
e a conservação de recursos naturais, constituem fatores relevantes a
serem considerados pelo governo do Estado na concessão de
estímulos em forma de financiamento, incentivo fiscal e ajuda
técnica.”.

Art. 4º - O § 3° do art. 16-B da Lei n° 7.772, de 8  de setembro de
1980, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 15 .972, de 12 de
janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16-B - (...)
§ 3° - A atuação da Polícia Ambiental da PMMG, medi ante

delegação de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama -, far-se-á com a
interveniência da Semad, observado o disposto no § 1° deste artigo.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente -  Lafayette de Andrada, relator - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 16/2007
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a
Proposta de Emenda à Constituição em epígrafe visa a alterar o art.
84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/5/2007, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos da alínea “a” do inciso I do art. 111, c/c o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem igual teor e autoria da Proposta de

Emenda à Constituição nº 52/2003, arquivada ao final da legislatura
passada quando aguardava votação em 2o turno, no Plenário, e visa a
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acrescentar, entre os acidentes geográficos mencionados no art. 84
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -, a Serra
da Moeda como merecedora de ser tombada para o fim de
conservação e de ser declarada Monumento Natural. O referido art. 84
do ADCT da Constituição mineira já inclui outros acidentes
geográficos nesta categoria, tais como os Picos do Itabirito, do
Ibituruna e do Itambé e as Serras do Caraça e da Piedade. Uma vez
que as propostas são idênticas e não houve fato novo ou modificação
no ordenamento jurídico que justifique análise diferente, utilizaremos o
conteúdo do parecer aprovado em 1º turno naquela ocasião pela
Comissão Especial então criada para analisar a matéria como fonte
principal desta fundamentação.

Previsto no Decreto-Lei nº 25, de 30/11/37, o tombamento é uma
forma de proteção de bens móveis e imóveis cuja conservação seja
do interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico,
etnográfico, bibliográfico ou artístico. De acordo com o § 2o do art. 1o

do mesmo decreto-lei, os Monumentos Naturais, bem como os sítios e
paisagens que devam ser conservados pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza, também podem ser tombados.

Segundo o biólogo e geógrafo Alexandre von Humboldt (1769 -
1859), pioneiro da ecologia moderna e da proteção à natureza,
Monumentos Naturais são aqueles territórios que contêm excepcional
interesse biológico. O moderno direito ambiental deu-lhes, entretanto,
uma definição e um tratamento mais elaborados, protegendo esses
territórios por meio da Lei Federal nº 9.985, de 2000, e da Lei nº
14.309, de 2002, que cria os Monumentos Naturais, um tipo de
unidade de conservação do grupo de proteção integral.

As unidades de conservação da categoria Monumento Natural têm
como principal objetivo, por essas leis, preservar sítios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cênica, podendo ser constituídas por
áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar o objetivo
da unidade de conservação com a utilização da terra e dos recursos
naturais pelos proprietários.

O autor do projeto argumenta que o tombamento da Serra da Moeda
é necessário para preservar “um dos mais requisitados refúgios
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naturais existentes em nosso Estado”. Acrescenta, ainda, que “no
início do século 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”. Prossegue o
autor dizendo que “a riqueza natural do lugar, que conta com
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 nosso ver, o tombamento da Serra da Moeda para fins de
conservação e sua declaração como Monumento Natural não trará, “a
priori”, incompatibilidade entre os usos que se fazem atualmente da
região, com destaque para a mineração, a prática de esportes
naturais, o turismo histórico, ecológico e contemplativo, e a proteção
desejada pelo projeto de emenda constitucional. O art. 84 do ADCT,
que se quer alterar, estabelece no § 1o que o Estado providenciará a
demarcação das unidades de conservação de que trata o artigo e que
seus limites serão estabelecidos em lei. A efetividade da alteração ora
pretendida ficará, portanto, em suspenso, até que essa lei seja
editada. No momento dessa regulamentação e com a participação da
sociedade civil, é que serão resguardados os interesses
preservacionistas, conservacionistas e econômicos.

Contudo, é importante não ignorarmos a contradição vivida no
Estado. Por um lado, temos a vocação minerária, fonte de riquezas no
passado e presente, mas que, como atividade produtiva, impacta
negativamente o meio ambiente. Por outro lado, não podemos
subestimar a indústria do turismo, capitaneada pelas belezas naturais,
cidades históricas, estâncias hidrominerais, parques ecológicos e,
mais recentemente, pela Estrada Real, que se tornou prioridade do
atual governo na área do turismo ecológico e histórico e que necessita
da preservação ambiental. Se não buscarmos compatibilizar a
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exploração de nossas riquezas minerais com a preservação das
riquezas ambientais, não há como concretizar o propalado
desenvolvimento sustentável. É o dilema que o mundo e Minas
Gerais, especialmente, vivem na atualidade.

Não há, portanto, dúvida em opinarmos pela aprovação da medida
pretendida, por ser ela relevante e de grande interesse para a
população e para a economia do Estado, que só têm a lucrar com a
Serra da Moeda preservada para as presentes e futuras gerações.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis a aprovação, no 1o turno, da

Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Almir Paraca, Presidente - Inácio Franco, relator - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 22/2007

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Gilberto Abramo, a
proposição em epígrafe acrescenta inciso ao art. 76 da Constituição
do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer no 1º
turno, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende acrescentar inciso ao art. 76 da

Constituição do Estado, incluindo no rol de competências do Tribunal
de Contas a obrigatoriedade de “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”.

A prestação de contas é dever constitucional de todo administrador
público e de toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores
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públicos. O art. 71 da Constituição da República dispõe:
“Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
público;”.

Por sua vez, a Constituição Estadual estabelece:
“Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
XII - prestar, anualmente, à Assembléia Legislativa, dentro de

sessenta dias da abertura da sessão legislativa ordinária, as contas
referentes ao exercício anterior;

(...)
“Art. 76 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do

Estado e sobre elas emitir parecer prévio, em sessenta dias, contados
de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão de qualquer dos Poderes ou
de entidade da administração indireta, facultado valer-se de certificado
de auditoria passado por profissional ou entidade habilitados na forma
da lei e de notória idoneidade técnica;”.

Na mesma linha, sentido o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) -, dispõe que as contas
do Chefe do Poder Executivo incluirão as contas dos Presidentes dos
Poderes Legislativo e Judiciário e as do Chefe do Ministério Público,
que devem ser analisadas separadamente:

“Art. 56 - As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo
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incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público,
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio,
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 1º - As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:
I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos

Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais;
II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça,

consolidando as dos demais tribunais.”.
Ou seja, da análise do texto da LRF, depreende-se que, no âmbito

estadual, a Assembléia Legislativa deve julgar não apenas as contas
do Governador, mas também as do Presidente do Tribunal de Justiça,
do Procurador-Geral de Justiça e do Presidente do Tribunal de
Contas.

Ressalte-se que, no âmbito federal, conforme consta no “site” da
Câmara dos Deputados, as contas do Ministério Público da União são
analisadas de forma separada pelo Tribunal de Contas da União e
enviadas de forma destacada para o Congresso Nacional, para
votação. Verificamos que as prestações de contas do Ministério
Público da União referentes aos anos de 2002, 2003 e 2004 foram
encaminhadas ao Congresso Nacional por meio de ofícios
provenientes da Procuradoria-Geral da República. O ofício OFN nº
9/2005, por exemplo, “encaminha ao Congresso Nacional a prestação
de contas do Ministério Público da União, referente ao exercício de
2004”.

Da mesma forma, verifica-se, por meio do “site” da Câmara dos
Deputados, que existem projetos de decreto legislativo em tramitação
tratando das contas específicas, como, por exemplo, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 952/2003, que “aprova as Contas dos Chefes
do Ministério Público da União, relativas ao exercício de 2001”.

No Estado de Minas Gerais, analisando as prestações de contas do
Governador enviadas a esta Casa nos últimos cinco anos, com
parecer prévio do Tribunal de Contas, verifica-se que não está sendo
cumprido o disposto no art. 56 da LRF, que obriga a uma análise em
separado das contas do Ministério Público e do Chefe do Poder
Judiciário. Em seu parecer prévio, o Tribunal de Contas analisa as
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contas do Ministério Público Estadual de forma global, juntamente
com as contas de outros órgãos e entidades da administração direta e
indireta do Estado.

Conforme informação que consta no “site” do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, naquela unidade da Federação as contas
do Ministério Público vêm recebendo parecer prévio em separado, em
conformidade com o art. 56 da LRF.

Por isso, parece-nos que a proposição é oportuna e conveniente,
pois entendemos que se faz necessária a alteração da Constituição do
Estado determinando que o Tribunal de Contas envie a esta Casa, de
forma individualizada, os pareceres prévios das contas do Poder
Judiciário e do Ministério Público

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 22/2007.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Fahim Sawan.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 32/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 32/2007
dispõe sobre o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura Públicas
- Neap-MG.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização para receber parecer quanto ao
mérito, a qual concluiu por sua aprovação com a Emenda nº 1 ao
Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão anterior.

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

Fundamentação
O projeto em apreço tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
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instituir o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura Públicas -
Neap-MG - que tem a função de articular os órgãos públicos estaduais
envolvidos no processo de planejamento, gestão e regulação da infra-
estrutura urbana, das instituições acadêmicas dedicadas à formação
de engenheiros, agrimensores e arquitetos urbanistas, de suas
entidades profissionais e dos movimentos relacionados com a moradia
popular para a formulação da política estadual de engenharia e
arquitetura públicas.

A Comissão de Constituição e Justiça fez uma análise sucinta do
conteúdo da proposição e verificou que seu objetivo primordial reside
no estabelecimento de uma política estadual de engenharia e
arquitetura públicas, mediante a definição de diretrizes e parâmetros
que deverão nortear as ações do Executivo nessa área.

Salienta essa Comissão que o projeto, além de instituir tal política,
contém várias impropriedades jurídicas que extrapolam as atribuições
do Legislativo e afrontam o ordenamento constitucional em vigor. A
primeira impropriedade consiste em autorizar o Executivo a instituir
órgão na sua estrutura administrativa. Ora, a matéria é de alçada
exclusiva de cada Poder, que poderá, a qualquer tempo, instituir órgão
que reputar conveniente para a execução de determinada atividade.

A segunda impropriedade estabelece a vinculação do Neap à
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. As
secretarias de Estado são órgãos da administração direta do
Executivo e subordinadas diretamente ao Governador.

A terceira impropriedade cuida da composição do Neap e indica os
representantes do setor público e do setor privado que o integrarão.
Ora, se se trata de órgão do Executivo, cabe ao Governador do
Estado a prerrogativa de indicar seus integrantes.

A quarta impropriedade é submeter ao Conselho Estadual de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana a aprovação dos projetos
e ações do Neap, e atribuir, ainda, competência à mencionada
Secretaria de Estado para a execução dos programas de trabalho.

Como se pode observar, os artigos da proposição que foram citados
afrontam o clássico postulado da separação dos Poderes, que é
norma constitucional. Objetivando corrigir tais vícios de
inconstitucionalidade, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1,
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propondo a instituição da Política Estadual de Engenharia e
Arquitetura Pública - Peap -.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ressalta os
objetivos da Peap, entre os quais: prestar assistência técnica aos
Municípios para elaboração de plano diretor; prestar assistência
técnica para elaboração de projeto e construção de edificação à
parcela da população que dela necessite, oferecendo assessoria
técnica gratuita à pessoa comprovadamente carente de recursos
financeiros; promover a integração e a otimização dos esforços dos
órgãos e entidades públicas estaduais diretamente relacionadas ao
planejamento, à regulação e à gestão da infra-estrutura urbana; e
adotar medidas que previnam a ocupação de áreas de risco e de
interesse comunitário ou de proteção ambiental.

Essa Comissão afirma, ainda, que a matéria tratada no projeto se
reveste de grande alcance social, pois, além de reforçar a assistência
aos Municípios, a política em questão tem por substrato a valorização
do patrimônio histórico-cultural, da habitação popular e do
planejamento urbano das cidades mineiras.

Foi realizada uma audiência pública, que contou com a participação
efetiva de vários segmentos da sociedade civil, e na ocasião foram
apresentadas várias propostas, algumas das quais foram acatadas na
Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, apresentada por aquela Comissão.

No tocante ao aspecto financeiro e orçamentário, temos a informar
que a proposição, na forma do Substitutivo nº 1, não provoca nenhum
impacto, não acarretando novas despesas para o erário, porquanto
trata-se de instituição de política pública. Eventuais despesas só
surgiriam com a efetiva execução dessa política, a ser promovida pelo
Poder Executivo, ocasião em que deverá haver a respectiva previsão
na Lei Orçamentária.

Objetivando aprimorar a proposição, adequando-a às normas
constitucionais apresentamos ao final a Emenda nº 2 ao Substitutivo
nº 1.

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

32/2007 na forma do Substitutivo nº 1, oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela
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Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e com a Emenda
nº 2, a seguir apresentada.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 5º.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 349/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.140/2005,
dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de informação nutricional
relativa a produtos fabricados nos estabelecimentos comerciais e
vendidos sem embalagem própria.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Saúde manifestou-se pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, determinada no art. 184, §1º, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em tela dispõe que os estabelecimentos comerciais que

fabricam produtos vendidos por unidade ou por peso sem embalagem
própria, como padarias, confeitarias, bombonerias e congêneres,
ficam obrigados a apresentar informação nutricional do produto, como
pães, biscoitos, doces e bombons.

O autor, em sua justificação, alega que fazer constar essas
informações nas embalagens de produtos industrializados já foi um
avanço da mais alta relevância. Assim sendo, nada mais justo que
estender o benefício dessa informação ao consumidor desses outros
produtos, em vista da importância que tal esclarecimento traz para a
saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, no âmbito de sua
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competência, que não há óbice à tramitação da matéria.
Por seu turno, a Comissão de Saúde louvou a iniciativa do autor,

ressaltando que essas informações são de suma importância para a
saúde da população. Todavia, reconheceu que, no plano prático, a
medida não possui implementabilidade e inviabilizaria o
funcionamento das pequenas padarias e bares, especialmente no
interior do Estado. Assim, optou por apresentar um substitutivo que
simplifica a proposta original e que exigiria apenas a informação de
quais foram os ingredientes utilizados no preparo do produto.

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. O projeto dispõe sobre interações entre
dois agentes da esfera privada, visto que os dois pólos são o
consumidor e o comerciante, e o Estado não é participante desses
atos. A matéria não tem custo para os cofres públicos, e a proposição
não apresenta repercussão nas finanças públicas.

Ademais, segundo estudos da Unicamp, “a alimentação correta
pode evitar gastos para a saúde pública, ampliando a imunidade, a
qualidade de vida e a longevidades das pessoas”.

Assim, a matéria traz benefícios para a saúde pública, apresentando
relevante fim social.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no1º turno, do

Projeto de Lei nº 349/2007, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Elisa Costa - Sebastião Helvécio

- Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 351/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Doutor Viana Viana
e resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.249/2005,
“dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro por parte
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dos estacionamentos no âmbito do Estado de Minas Gerais”.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição
na forma do Substitutivo nº 1.

A seguir, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
opinou pela aprovação do projeto de lei em análise na forma do
Substitutivo n.º 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso IV, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela visa a obrigar os estacionamentos, públicos ou

privados, administrados por pessoa jurídica ou física, a contratar
seguro contra danos a veículos sob sua guarda.

Os casos de furtos e roubos no interior de estacionamentos públicos
e privados têm crescido muito e tem sido objeto de numerosas ações
judiciais. Já existe legislação municipal regulando a atividade dos
estacionamentos nas principais cidades brasileiras, e o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que a empresa deve responder, perante
o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo. Mas a verdade é
que tem ocorrido um significativo número de furtos de veículos em
pátios de “shopping centers”, lojas e supermercados e o proprietário
do automóvel é obrigado a tomar medidas judiciais contra o
estacionamento para se ressarcir dos prejuízos sofridos, em
processos que, lamentavelmente, se arrastam por anos a fio.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio do Substitutivo nº 1,
adequou o texto do projeto à técnica legislativa, acrescentando ao seu
conteúdo 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. Também restringiu a determinação
apenas aos estacionamentos privados, com fins lucrativos.

O mencionado substitutivo reporta à Lei nº 8.078, de 11/9/90, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no tocante às
penalidades a que ficarão sujeitos os estabelecimentos que não
cumprirem as disposições da norma.

Constata-se que a adoção das medidas propostas atende aos
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interesses dos consumidores, que ficarão mais bem-protegidos,
quando estacionarem seus veículos nos pátios próprios de “shopping
centers”, lojas e supermercados.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade da
empresa pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu
estacionamento, o que nos leva a afirmar que a garantia securitária
traz benefícios tanto para o consumidor quanto para o fornecedor do
serviço.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a aprovação do projeto
não repercutirá nas finanças públicas estaduais.

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

351/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Sebastião Helvécio

- Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
370/2007 “reconhece como estância climática a localidade de Monte
Verde, no Município de Camanducaia, e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Cumpre-nos, agora, nos termos do inciso XIII do art. 102 do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O reconhecimento, pelo poder público, de localidade como estância

climática reveste-se de grande importância turística e ecológica, uma
vez que o título nos leva, de imediato, a associar tal condição à
existência de um espaço físico natural, dotado de microclima com
características excepcionais. Entretanto, a proposição, na forma
original, não estabelece parâmetros que permitam estender a
condição de estância a outras localidades mineiras.
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Na legislatura passada, a Comissão de Constituição e Justiça
salientou a inexistência de legislação contendo normas gerais sobre o
assunto nas esferas federal e estadual. Registrou, contudo, a Lei nº
3.180, de 1964, que reconhece como estância climática e hidromineral
a localidade denominada Campo Místico, situada no Município de
Bueno Brandão.

Ressaltou, também, naquela oportunidade, a necessidade de esta
Casa se debruçar sobre o assunto, a fim de construir um marco
regulatório da matéria, a exemplo do Estado de São Paulo, de forma
que o reconhecimento de localidade como estância climática
obedecesse a critérios uniformes, tendo em vista as especificidades
de Minas Gerais.

Assim, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, na
legislatura passada, apresentou um modelo de reconhecimento de
localidade como estância climática e hidromineral, designações que
poderiam ser dadas individualmente ou associadas, como
qualificativas de sua condição de relevância ambiental e turística.

Essa solução foi encampada pela Comissão de Constituição e
Justiça nesta legislatura, por meio do Substitutivo nº 1, apresentado
ao projeto em exame, com o qual concordamos.

Nesse substitutivo, são estabelecidos os requisitos gerais e
específicos para o reconhecimento de localidade como estância
climática ou hidromineral, os documentos a serem apresentados e o
procedimento que deverá ser seguido para a obtenção do título, que
poderá ser dado sob a designação de “climática” ou “hidromineral”, de
forma isolada ou conjunta.

Em decorrência dessa medida - de reunir, em um único diploma
normativo, temas afetos ao reconhecimento de localidade como
estância climática e hidromineral - o Substitutivo nº 1 incorpora
integralmente o texto da Lei nº 13.459, de 2000, que trata das
estâncias hidrominerais. Além disso, reconhece, desde já, as
localidades de Monte Verde, Distrito de Camanducaia, e Maria da Fé,
sede do Município, como estâncias climáticas, mantido o
reconhecimento das estâncias hidrominerais do Estado criadas até a
data da promulgação da mencionada lei.

Portanto, o Substitutivo nº 1 contempla, a um só tempo, normas
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genéricas e abstratas, bem como normas de efeito concreto. Quanto
às genéricas e abstratas, já demonstramos o acerto da medida. Em
relação às normas de efeito concreto, do reconhecimento de Monte
Verde e Maria da Fé como estâncias climáticas, também reputamos
como medida acertada.

Em primeiro lugar, não podemos perder de vista a intenção original
do autor, qual seja conferir o título de estância climática a Monte
Verde, intenção também manifestada pelo mesmo autor, na legislatura
passada, em relação a Maria da Fé.

Ao examinar o Projeto de Lei nº 2.448/2005, resultante do
desarquivamento da proposição em epígrafe, esta Comissão ressaltou
os inúmeros atributos naturais de Monte Verde, a “Suíça brasileira”,
localizada em um vale no alto da Serra da Mantiqueira. De clima
temperado e paisagem com serras, cascatas, pinheiros e ciprestes, a
região verde possui uma rica vegetação, formada por trechos
remanescentes do bioma mata atlântica, clima ameno e economia
impulsionada, basicamente, pelo turismo. O belo cenário de casas
construídas no estilo das residências dos Alpes suíços, espalhadas
pelo vale e pelas encostas das montanhas, a presença de imigrantes
europeus, como alemães, suíços e italianos, atraídos para a região
em decorrência de sua semelhança com as terras altas da Europa,
tudo isso demonstra o potencial turístico de Monte Verde para se
tornar, merecidamente, estância climática.

Da mesma forma, entendemos que é justo e merecido o
reconhecimento de Maria da Fé como estância climática. Situada a
1.258 metros de altitude, sobre o maciço da Mantiqueira, essa
localidade possui paisagem exuberante e detém o título de “cidade
mais fria de Minas Gerais”. Com atributos naturais, culturais, agrícolas
e uma infra-estrutura administrativa dirigida para o turismo, Maria da
Fé tem-se destacado no cenário mineiro como um dos Municípios com
maior potencial turístico. Tanto é assim, que, no período de 1991 a
2001, o fluxo turístico aumentou 427%, e a arrecadação do Município
dobrou nos últimos 7 anos, passando de R$2.800.000,00 em 1997,
para R$5.700.000,00 em 2003.

Por essas razões, também somos favoráveis ao título de estância
climática para a sede do Município de Maria da Fé.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

370/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Zezé Perrella, relator - Neider

Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 486/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.202/2005, “proíbe aos restaurantes, aos bares, às casas noturnas e
aos estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
consumação mínima e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que emitiu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que, em sua análise de mérito, opinou
pela sua aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Justiça.

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

Fundamentação
A proposição sob comento pretende proibir a cobrança da chamada

“consumação mínima” nos restaurantes, bares, casas noturnas e
estabelecimentos similares do Estado. Conforme consta na
justificação do projeto, o valor exigido a título de consumação mínima
tem a característica de venda casada, sendo abusivo e ilegal.

A Comissão de Constituição e Justiça argumenta em seu parecer
que assiste razão ao autor da proposta, pois a imposição de um gasto
previamente estabelecido para que o consumidor tenha acesso às
dependências do estabelecimento comercial não se mostra razoável,
devendo ser objeto de regulamentação, conforme pretendido.

De acordo com essa Comissão, a competência para legislar sobre
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proteção ao consumidor é concorrente da União, do Distrito Federal e
dos Estados, segundo o disposto no art. 24, incisos V e VIII, da
Constituição da República objetivando adequar o texto do projeto a
melhor técnica legislativa, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº
1 com o qual concordamos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte informou
que há anos essa prática vem sendo adotada nas casas noturnas de
quase todo o País, contrariando todas as disposições legais que
versam sobre a matéria.

Afirma essa Comissão que em muitas unidades da Federação o
problema já foi eliminado por meio de edição de leis estaduais que
suplementam as disposições constantes na Lei Federal nº 8.078, de
11/11/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor-, vedando a
cobrança da consumação mínima. Com efeito, o mencionado diploma
legal proíbe não somente a venda casada, como também o
estabelecimento de limites quantitativos para o consumo de
mercadorias. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
atesta que essa prática em verdade viola um princípio básico das
relações de consumo, que consiste nos interesses do consumidor, à
medida que obriga o cliente a despender um volume maior de
recursos do que o necessário.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, temos a informar
que a proposição em tela não apresenta nenhum impacto, não
ocasionando novas despesas para os cofres públicos, porquanto
pretende regulamentar unicamente relações de consumo entre
particulares.

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

486/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 609/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.378/2004, veda
a inscrição do nome de consumidor de serviço público em cadastro de
restrição ao crédito.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 31/3/2007, a proposição,
preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação.

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 de lei em pauta tem como objetivo vedar a inscrição de

consumidor de serviço público em cadastro de restrição de crédito.
A Comissão de Constituição e Justiça, além de não encontrar óbice

de natureza jurídico-constitucional à tramitação da proposição,
evidenciou que os serviços públicos, como os de fornecimento de
água e energia elétrica, que são prestados por empresas públicas ou
privadas sob o regime de concessão, decorrem da obrigatoriedade da
administração pública de satisfazer necessidades consideradas
comuns a todos os cidadãos. Acrescentou que a inclusão do nome do
contribuinte nos cadastros de restrição ao crédito inviabiliza a
possibilidade de esse consumidor obter recursos em instituições
financeiras para saldar o débito. Inexiste, também, vício de iniciativa
por se tratar de competência legislativa suplementar, já que não existe
na norma geral, consubstanciada na Lei Federal nº 8.078 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor), de 11/9/90, disposição acerca da
matéria nem vedação à instauração do processo legislativo por
iniciativa parlamentar.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte informou
que as empresas concessionárias adotam uma política de mercado
que proporciona ganhos cada vez maiores, retirando direitos
conquistados há anos pelos consumidores e onerando os usuários do
serviço com tarifas que crescem exponencialmente. A interrupção do
serviço público, por si só, já consiste numa grave penalidade, não
sendo concebível que o usuário tenha de suportar, ainda, a restrição
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de crédito no mercado.
A simples vedação da inscrição do nome do consumidor de serviço

público em cadastros de restrição ao crédito pouco acrescenta ao
objetivo de combater a inadimplência, visto que a interrupção do
serviço é o mecanismo mais eficaz. O procedimento administrativo
cuja supressão se propõe é lesivo ao próprio Estado, visto que cria
enormes dificuldades para o consumidor, impedindo-o de movimentar
conta bancária e, em alguns casos, até mesmo de candidatar-se a
emprego, pois, lamentavelmente, tais dados têm sido utilizados de
forma indevida pelos agentes conveniados, que buscam informações
sobre o indivíduo com o propósito de aferir sua idoneidade.

A proposição não gera impacto para os cofres públicos nem para as
concessionárias, visto que a medida proposta apenas corrige um
excesso de penalidade. Alem disso, a concessionária de serviço
público tem garantia contratual de equilíbrio econômico-financeiro,
remunerando-se pela própria exploração do serviço, mediante tarifas
cobradas diretamente dos usuários do serviço.

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

609/2007.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 612/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em tela dispõe
sobre o financiamento para a formação de cooperativas com a
finalidade de coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

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

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIII, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em exame dispõe que o poder público dará apoio
técnico e destinará recursos, por meio de financiamentos ou
subsídios, para a constituição de cooperativas com a finalidade de
coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

Nos termos da proposição, incumbirá à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes a obrigação de dar suporte técnico
à execução de projetos de constituição de cooperativas. Farão jus ao
financiamento apenas pessoas carentes, e os atos de registro de
cooperativas serão gratuitos na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais.

Como se observa, o projeto tem cunho nitidamente social. É sabido
que, em muitos Municípios, várias famílias sobrevivem da coleta de
materiais recicláveis e se ressentem da falta de uma política pública
que as apóie e proporcione uma organização mínima para o exercício
dessa atividade, de fundamental importância para o meio ambiente.

A despeito da falta de uma política estadual mais efetiva para esse
segmento de atividade econômica, registramos a existência de
associações bem sucedidas, cuja atuação, além de trazer muitos
benefícios ambientais, tem proporcionado o sustento de faixas bem
pobres da população. Exemplo disso é a Associação dos Catadores
de Papel de Belo Horizonte - Asmare -, parceira da Assembléia
Legislativa na realização do ciclo de debates sobre o tema “Lixo e
Cidadania”, promovido pela Comissão de Participação Popular, na
legislatura passada.

Nessa oportunidade, o assunto - formação de cooperativas com o
mencionado viés - foi amplamente debatido com entidades ligadas à
atividade, como mecanismo de inserção social e resgate da cidadania
dos catadores de resíduos recicláveis.

Assim, a matéria abordada no projeto em análise se insere nos
mandamentos da Lei Federal nº 5.764, de 16/12/71, que define a
política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, por meio da qual a ação do poder público
será exercida principalmente mediante a prestação de assistência
técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários
à criação, ao desenvolvimento e à integração das entidades
cooperativas.
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Ao examinar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
conclui pela inviabilidade jurídica da gratuidade dos atos de registro da
Junta Comercial, em face do disposto no Decreto-Lei Federal nº
2.056, de 1983, que dispõe sobre a retribuição dos serviços de
registro de comércio, e no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim, para sanar tais vícios, essa Comissão apresentou proposição
substitutiva, alterando a Lei nº 13.766, de 30/11/2000, que dispõe
sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo,
a qual passaria a ter, entre seus objetivos, o incentivo à constituição
de associações e de cooperativas destinadas à coleta de materiais
passíveis de reciclagem, por meio da criação de linhas de crédito com
condições especiais e de apoio técnico à execução de seus objetivos.

A nosso ver, essa solução é a mais adequada para o enfrentamento
do problema da inserção social de pessoas hipossuficientes no
mercado formal de trabalho e de outras iniciativas de impacto
ambiental positivo.

A mencionada Lei nº 13.766 estabelece um conjunto de obrigações
para o Estado com o fito de incentivar e apoiar as iniciativas
municipais voltadas para a implantação do serviço público de coleta
seletiva de lixo, atividade que somente o poder público local pode
desenvolver, de acordo com o ordenamento constitucional.

Assim, justifica-se a alteração dessa lei, para que contemple
também a obrigação de apoiar a formação de cooperativas e
associações destinadas à coleta de materiais recicláveis, como
medida de grande impacto social e ambiental.

Não obstante isso, a redução do apoio financeiro para a constituição
de cooperativas e associações formadas apenas por pessoas de
baixo poder aquisitivo ou hipossuficientes é uma medida defensável
fundamentalmente sob o ponto de vista da inclusão social. Dessa
forma, a intenção é louvável e merece nosso apoio.

Porém, se examinarmos a questão sob outra perspectiva, como a
ambiental e o potencial de criação de indústrias de reciclagem, de
circulação de mercadorias e de geração de riqueza e renda, em
sentido amplo, percebe-se que essa redução apresenta muitos
problemas.

A nosso ver, o Estado deve apoiar toda e qualquer iniciativa de
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proteção, conservação e preservação do meio ambiente. A
discriminação econômica, nesse caso, não tem plausibilidade
nenhuma. É injustificável. Portanto, a exclusão ou o reducionismo
deve ser uma medida descartada legalmente. Devemos enfrentar o
problema sob outro enfoque, o da priorização dos projetos
desenvolvidos por pessoas de baixo poder aquisitivo.

Assim, para ajustar o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, ao modelo por nós propugnado, apresentamos, na
conclusão deste parecer, a Emenda nº 1.

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

612/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao inciso VI do art. 2º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de

2000, a que se refere o art. 1º do substitutivo, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 2º - (...)
VII - incentivar a constituição de associações e cooperativas

destinadas à coleta de materiais passíveis de reciclagem, priorizando-
se as formadas por pessoas de baixo poder aquisitivo, por meio da
criação de linhas de crédito com condições especiais e de apoio
técnico à execução dos seus objetivos’.”.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Neider Moreira, relator - Weliton

Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 613/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe,
originado 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.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto
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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 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 em tela obriga as pessoas jurídicas ou físicas que

promovam eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos no
âmbito do Estado, em que haja cobrança de ingresso, a contratar
seguro de acidentes pessoais coletivos em benefício dos
espectadores dos eventos.

Segundo a justificação do autor, o objetivo do projeto é garantir ao
público freqüentador desses eventos os recursos mínimos
necessários para arcar com as despesas decorrentes de eventual
dano de que possam ser vítimas no local do evento.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente
a matéria, apresentou o Substitutivo nº 1, de forma a adequar o
projeto à legislação vigente. A alteração proposta no substitutivo limita
a obrigatoriedade de contratação do referido seguro aos órgãos e às
entidades públicas que promovam eventos de qualquer natureza, com
cobrança de ingressos. Ficam excluídas da obrigação as pessoas
físicas e jurídicas de natureza privada, uma vez que, no entendimento
daquela Comissão, a competência desta Casa Legislativa se limita,
única e exclusivamente, a disciplinar a organização dos eventos
patrocinados por entidades e órgãos públicos do Estado.

No entendimento deste relator, a medida proposta é positiva, pois
contribui para a normalização do setor de eventos em Minas Gerais. A
obrigatoriedade de contratação de seguro pelos organizadores de
eventos irá suprir uma deficiência atualmente verificada nesse setor,
qual seja a ausência de qualquer espécie de apoio ou proteção às
vítimas de acidentes nos locais onde ocorrem os eventos, além da
inexistência, em muitos casos, de condições mínimas de segurança
para o público freqüentador. Ao suprir essa deficiência, com a
obrigatoriedade da contratação do seguro, a proposição em tela
estará garantindo aos freqüentadores de eventos de grande público o



1866

amparo necessário em caso de acidentes.
Com relação ao mérito que nos cabe analisar, a medida proposta

não traz impacto sobre as contas públicas do Estado, pois a despesa
imposta aos órgãos e entidades públicas com a contratação do seguro
poderá ser repassada para o público freqüentador do evento,
embutida no preço do ingresso.

Verificamos, portanto, que a proposição em tela atende ao interesse
público e deve ser aprovada por esta Casa.

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

613/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Weliton Prado,
fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a
interrupção do serviço, quando solicitada pelo usuário.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte para receber parecer quanto
ao mérito, a qual concluiu por sua aprovação, na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissão a apreciação do projeto em tela,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida que ora se pretende acrescentar no ordenamento jurídico

estadual é a fixação de prazo para que as operadoras de TV a cabo
efetuem a interrupção do serviço, quando solicitada pelo usuário. Tal
fato se deve à constatação de que, mesmo após a solicitação de
cancelamento, as concessionárias dos serviços de TV a cabo
prolongam a prestação do serviço e, com esse pretexto, continuam
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cobrando a mensalidade.
Pela ótica financeira dos atos de consumo, razão deste parecer,

entendemos que a proposição em comento atende ao princípio
constitucional federal inscrito no art. 5º, inciso XXXII, que estabelece:
“O Estado proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Em face ao disposto no art. 170, inciso V, da Carta Magna,
depreende-se que a defesa do consumidor foi considerada como
princípio a ser observado pela atividade econômica, legitimando assim
toda e qualquer intervenção estatal como medida necessária a
assegurar a proteção prevista.

Trazemos aqui a lição do mestre José Afonso de Souza, em sua
obra “Curso de Direito Constitucional Positivo“, Ed. Revista dos
Tribunais, 5ª edição, São Paulo, pág. 232: “Isso naturalmente abre
larga brecha na economia do mercado que se esteia, em boa parte,
na liberdade de consumo que é a outra face da liberdade do tráfico
mercantil fundada na pretensa lei de oferta e procura”. E mais: “A
defesa dos consumidores responde a um duplo tipo de razões: em
primeiro lugar, razões devidas das formas segundo as quais se
desenvolve, em grande parte, o atual tráfico mercantil; e em segundo
lugar, critérios que emanam da adaptação da técnica constitucional ao
estado de coisas que hoje vivemos”.

Aqui ressaltamos a grande utilidade da proposição em análise, que
busca o equilíbrio necessário nas relações entre o consumidor,
hipossuficiente, e as grandes operadoras de TV por assinatura, que,
na busca de um lucro cada vez maior, produzem situações
economicamente mais confortáveis para si, em detrimento daqueles
que lhes permitem a sobrevivência.

Dessa forma, a exemplo da douta Comissão de Constituição e
Justiça, entendemos que a questão suplanta o campo das
telecomunicações, desbordando para a seara do direito dos
consumidores. Concordamos com a Comissão de mérito, quando esta
alega que, enquanto o consumidor não sofre o efetivo desligamento
da rede, se sujeita aos caprichos da operadora que protela a
interrupção do serviço.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos a informar
que a proposição em análise não provoca nenhum impacto aos cofres
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públicos, porquanto versa sobre relações entre particulares.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
615/2007, no 1º turno.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 702/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.378/2004, dispõe sobre a informação de quitação de débitos
anteriores nos instrumentos de cobrança enviados ao consumidor.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/4/2007, a proposição,
preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela aprovação do
Projeto de Lei nº 702/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

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 de lei em pauta 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.

A Comissão de Constituição e Justiça, além de não vislumbrar óbice
de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição, evidenciou que alguns dos fornecedores rompem o
vínculo com o consumidor, provocando a inadimplência deste, o que
não se mostra compatível com os princípios norteadores das
atividades de consumo. Acrescentou que cabe ao Estado a
competência suplementar, prevista no art. 24, § 2º, de nossa Carta
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Magna. Inexiste, também, vício de iniciativa, já que não há nenhuma
vedação quanto à instauração de processo legislativo por iniciativa do
parlamentar.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte informou
que a medida cogitada no projeto é absolutamente compatível com os
interesses dos consumidores, que passarão a ter conhecimento
imediato da plena quitação das parcelas anteriores, relativas aos
contratos de longa duração, além de informação mais clara sobre as
datas e os valores desembolsados para a quitação dos boletos
mensalmente enviados. Com vistas à adequação do texto do projeto,
sob o aspecto da técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1.

A legislação pertinente às relações de consumo dá ênfase especial
à necessidade da devida informação, não podendo ser concebida
nenhuma prática que retire do consumidor o direito de tomar amplo
conhecimento sobre todas as questões da transação comercial, tais
como aquelas que dizem respeito aos aspectos financeiros dos
contratos.

Do ponto de vista financeiro, o projeto em apreço não gera aumento
de despesa para o Estado, visto que a emissão do instrumento de
cobrança enviado ao consumidor é de competência do fornecedor.

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

702/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 708/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.034/2005,
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às Culturas da
Floricultura e Horticultura e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
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Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.
Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial exarou o seu parecer pela aprovação da proposição,
com essas emendas.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, nos termos do art. 184, § 1º, do Regimento
interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela institui a Política Estadual de Incentivo à

Floricultura e à Horticultura como parte da Política de
Desenvolvimento Agrícola do Plano Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável, compreendendo normas e diretrizes dos programas
governamentais e empreendimentos privados.

O autor, em sua justificação, alega ser importante que a floricultura e
a horticultura prosperem em nosso Estado, gerando emprego e renda
para que Minas se destaque no contexto nacional.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que, como a
horticultura já se encontra disciplinada em vários diplomas normativos,
não se justificaria a sua manutenção no corpo do projeto. Além disso,
verificou ser necessário sanar vícios de inconstitucionalidade. Assim,
a Comissão apresentou as Emendas nºs 1 e 2, que acolhemos, e
concluiu que, no âmbito de sua competência e com esses
aperfeiçoamentos, não há óbice à tramitação da matéria.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial reconheceu
ser oportuno e necessário o incentivo ao segmento da floricultura,
ainda carente de políticas públicas, e opinou pela aprovação da
matéria com essas emendas.

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 não cria obrigação líqüida e certa para o
Estado, não gera necessária ou obrigatoriamente despesas para os
cofres públicos, nem faz nascer nenhum direito para outras pessoas.
A proposição dispõe sobre política pública que poderá ou não vir a ser
posta em prática. Se assim for a vontade política, ela dará origem a
programa. Nessa etapa é que haverá quantificação de metas físicas e
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definição de dotação orçamentária. Estas deverão ser
compatibilizadas com as demais receitas e despesas públicas, sem
prejuízo do equilíbrio orçamentário. Se for o caso, teremos o direito, o
dever e a oportunidade de fazer essa análise, quando da tramitação
nesta Casa Legislativa dos subseqüentes projetos de leis
orçamentárias. Entendemos, também, que o projeto não contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000, visto que não acarreta, no momento, nenhuma despesa.

Finalmente, ressaltamos que a proposição em tela, com os
aperfeiçoamentos propostos, ao dispor sobre política de apoio à
floricultura, apresenta o mérito de abrir a discussão sobre o tema e,
por intermédio deste parlamento, expressar a vontade popular,
sinalizar as necessidades da sociedade aos governantes,
direcionando as ações de governo. Poderá impulsionar o setor a
concretizar todo o seu potencial. A medida apresenta assim relevante
fim social.

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

Projeto de Lei nº 708/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 751/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.216/2006,
“dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para
reparos e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser
fornecidas ao consumidor”.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, para
análise preliminar, esta concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Posteriormente, foi a
proposição encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, a qual concluiu por sua aprovação na forma do
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Substitutivo nº1, que apresentou.
Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, VII do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição sob comento pretende impor regras a serem seguidas
pelos fornecedores por ocasião do recolhimento de produtos
defeituosos encaminhados por consumidores para reparos, consoante
com a Lei Federal nº 8.070 de 1990, que contém o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor.

Segundo a justificação do projeto, o consumidor que identifica
defeitos nos produtos que adquire tem encontrado dificuldades em
fazer prevalecer os seus direitos. Quando decide entregar o produto
para reparo, o comprador é impelido a levá-lo a um terceiro, que
estaria encarregado pelo fornecedor de sanar o vício. Na prática,
ocorrendo qualquer problema na reparação do vício, como o
desrespeito ao prazo previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do
Consumidor, aquele que ingressa em juízo tem sido surpreendido com
a alegação de que o produto nunca foi entregue ao fornecedor para
reparos, tão-somente a particular deliberadamente escolhido, por ele.

Conforme atesta a Comissão de Constituição e Justiça em seu
parecer, 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 no prazo não superior a 30 dias. Esta Comissão afirma
que, se 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 um abatimento proporcional do preço.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
argumentou que a Constituição da República alçou a defesa do
consumidor ao patamar de direito fundamental, nos termos do art. 5º,
XXXII, bem como a um dos princípios gerais da atividade econômica,
conforme o art. 170, inciso V.

Aquela Comissão, afirma,ainda, que, antes da entrada em vigor da
Lei Federal nº 8.078, o consumidor tinha grande dificuldade para obter
a reparação de vícios de produtos adquiridos.

Com a edição do Código, foi criada a responsabilidade solidária
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entre os fornecedores dos produtos. O comerciante varejista, entre os
entes compreendidos pela definição de fornecedor, é o mais próximo
do consumidor e o primeiro a receber a reclamação, no caso de vício
ou defeito do produto.

A Comissão de Defesa do Consumidor fez um confronto entre a
proposição em tela e o Código de Defesa do Consumidor, e
considerou inócuos ou inapropriados alguns artigos do projeto,
entendendo que o código e as práticas comerciais oriundas deste já
regulamenta as relações entre consumidor e fornecedor.

Por outro lado, afirmando que não são raras as situações em que o
comprador adquire um produto em um Município em que não há
serviço autorizado, aquela Comissão acrescentou dispositivo ao
projeto para normatizar tal situação, obrigando os comerciantes e as
fábricas a manter postos de coleta de produtos defeituosos nos
Municípios em que não há esse serviço.

Para realizar essas modificações no projeto a Comissão apresentou
o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o projeto não
provoca nenhum impacto, não acarretando despesas para o erário,
porquanto disciplina relações entre pessoas da iniciativa privada.

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

751/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 956/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o Projeto de Lei nº 956/2007
acrescenta o inciso VIII ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23/12/2003,
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências, estabelecendo a
alíquota de 1% para veículos elétricos.

Preliminarmente, o projeto foi distribuído à 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.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
inciso VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame é estabelecer a alíquota de 1% para

o IPVA incidente sobre veículo movido a motor elétrico. Para isso, o
projeto acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 2003, o qual
estabelece as alíquotas do imposto. A alíquota de 1% já é definida
pelo referido artigo para ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-
trator, aeronave e veículo destinado a locação. Para motocicleta,
motoneta, triciclo, quadriciclo, ciclomotor e veículo para transporte
público rodoviário de passageiros, a alíquota é de 2%. Para
caminhonete de carga, picape, furgão e embarcação é estabelecida a
alíquota de 3%. Para os demais veículos, a alíquota é de 4%.

O autor defende a medida proposta por ser um importante incentivo
à produção e à expansão do mercado de carros elétricos de passeio,
que não emitem poluentes nem produzirem ruídos. O autor afirma que
os Estados do Ceará, do Maranhão, de Pernambuco, do Piauí, do Rio
Grande do Norte, do Rio Grande do Sul e de Sergipe já concedem
isenção de IPVA para esses veículos, enquanto os de São Paulo, do
Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul lhes aplicam alíquotas
menores.

De fato, os veículos elétricos, que são aqueles acionados pelo
menos por um motor elétrico, apresentam inúmeras vantagens sobre
os veículos convencionais, sobretudo do ponto de vista ambiental,
uma vez que não emitem gases de efeito estufa. Destacam-se
também a alta eficiência energética, que reduz os custos
operacionais, a baixa emissão de ruído e a ausência de vibrações.
Segundo o Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE –, esses
veículos podem produzir efeitos consideráveis no sistema elétrico
interligado do Brasil, representando um papel extremamente positivo
para redução de perdas de transmissão e distribuição no setor
elétrico; no entanto, embora já existam, no Brasil, empresas que
utilizam, comercializam e fabricam veículos elétricos leves e pesados,
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que se têm mostrado viáveis para transporte de passageiros em
centros urbanos, frotas municipais, serviços de distribuição postal,
coleta urbana de lixo e logística de distribuição urbana, para que
esses veículos conquistem definitivamente o mercado no País, é
preciso haver mudança de paradigma. É nesse sentido que a
concessão de incentivos fiscais assume um papel crucial. A exemplo
do que já foi feito pelo governo visando a incentivar a produção e a
utilização de veículos movidos a álcool, durante a crise do petróleo, é
importante estimular a utilização dos veículos elétricos no contexto
atual de aquecimento global e crise energética.

Cabe salientar que a proposição não desrespeita o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o qual estabelece requisitos para a
concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita. Isso porque, como não há arrecadação do
imposto relativo à propriedade de veículos elétricos, não há que se
falar em perda de receita, conforme já se pronunciou a Comissão de
Constituição e Justiça. Além disso, o projeto prevê sua eficácia para o
próximo exercício financeiro, o que permitiria adequações no
Orçamento, relativas à previsão de receita, caso necessário.

Com o objetivo de melhor adequar o projeto do ponto de vista da
técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
substitutivo, com o qual concordamos.

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

956/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 20/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 20/2007, de autoria do Deputado  Eros Biondini,

que modifica a Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1 999, que dispõe
sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no
Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 20/2007
Altera a Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, q ue dispõe sobre a

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei n° 13.188, de 20 de

janeiro de 1999, os seguintes incisos VII e VIII:
“Art. 3° - (...)
VII - garantir a realização de cirurgia reparadora nos casos de lesões

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

VIII - oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência.”.
Art. 2° - O inciso II do art. 4° da Lei n° 13.188, de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° - (...)
II - levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, que

discrimine o tipo e a forma de violência, e manutenção de banco de
dados atualizado;”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 26/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 26/2007, de autoria do Deputado  Ivair Nogueira,

que altera dispositivos da Lei n° 11.544, de 25 de julho de 1994, que
regulamenta o § 3° do art. 222 da Constituição do E stado, tornando
obrigatória, nos cinemas do Estado, antes das sessões principais, a
exibição de filme publicitário sobre as conseqüências do uso de
drogas, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1  ao vencido no 1°
turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 26/2007
Dispõe sobre a exibição, nos cinemas do Estado, de filme educativo

sobre as conseqüências do uso de drogas, mediante alteração da Lei
n° 11.544, de 25 de julho de 1994, que regulamenta o § 3° do art. 222
da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 11.544, de 25 de julho de 1994, fica acrescida do

seguinte art. 1°-A:
“Art. 1°-A - O Estado produzirá e distribuirá filme  educativo sobre as

conseqüências do uso indevido de drogas.
§ 1° - O filme a que se refere o “caput” será exibi do nas salas de

cinema no início de cada sessão.
§ 2° - A inobservância do disposto neste artigo suj eitará o infrator ao

pagamento de multa, que terá seu valor fixado entre 100 (cem) e
1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -,
na forma de regulamento específico.

§ 3° - Da aplicação da pena de multa caberá recurso  à autoridade
competente, no prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento  e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 158/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 158/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião -
Acims -, com sede no Município de Monte Sião, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 158/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião - Acims -,
com sede no Município de Monte Sião, e revoga a Lei n° 9.993, de 20
de novembro de 1989.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial,

Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião -
Acims -, com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2° - Fica revogada a Lei n° 9.993, de 20 de no vembro de 1989.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

361/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 361/2007, de autoria da C omissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação da terra devoluta que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 361/2007
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,
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XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação, em favor de Joaquim
Celestino da Silva, de terra devoluta situada no lugar denominado
Fazenda Teú, no Município de Rio Pardo de Minas, com área de
199,0365h (cento e noventa e nove vírgula zero trezentos e sessenta
e cinco hectares).

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 836/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 836/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego  de Santa Constância e Região -
Aprusc -, com sede no Município de Ipanema, 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° 836/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Córrego de Santa Constância e Região - Aprusc -, com
sede no Município de Ipanema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais do Córrego de Santa Constância e
Região - Aprusc -, com sede no Município de Ipanema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 886/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 886/2007, de autoria do Deputad o Antônio
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Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de São José, com sede no Município de
Ilicínea, 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° 886/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de São José, com sede no Município de Ilicínea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais de São José, com sede no Município de
Ilicínea.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 887/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 887/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais e Proteção Ambiental da Região da Conquista -
Aprac -, com sede no Município de Ilicínea, 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° 887/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Proteção Ambiental da Região da Conquista - Aprac -, com sede no
Município de Ilicínea.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos
Produtores Rurais e Proteção Ambiental da Região da Conquista -
Aprac -, com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.137/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.137/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os
imóveis que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.137/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os

imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Centralina:
I - imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob o n° 1.260, a fls . 110 do Livro 2-D,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canápolis;

II - imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados),
situado naquele Município, registrado sob o n° 3.16 0, a fls. 210 do
Livro 2-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Canápolis.

Parágrafo único - Os imóveis a que se referem os incisos I e II do
“caput” deste artigo destinam-se ao funcionamento das Escolas
Municipais São Januário e Carlos Prates, respectivamente.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Vanderlei Jangrossi.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 2007

ATAS
ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique, João Leite,

Getúlio Neiva e Bráulio Braz
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 63 e 64/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.323 e 1.324/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição nº 36/2007 - Projeto de Lei Complementar nº 24/2007 -
Projetos de Lei nºs 1.325 a 1.332/2007 - Requerimentos nºs 797 a
802/2007 - Requerimentos dos Deputados Neider Moreira e Sebastião
Costa - Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação,
de Segurança Pública, de Administração Pública, de Fiscalização
Financeira, de Política Agropecuária e de Turismo e do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Ana
Maria Resende e dos Deputados Lafayette de Andrada, Padre João,
Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência (2) -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sebastião Costa e
Neider Moreira; deferimento - Requerimento do Deputado Ademir
Lucas; deferimento; discurso do Deputado Rêmolo Aloise - 2ª Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Votação de Proposições: Votação, em 2º
turno, da Proposta de Emenda à Constitução nº 3/2007; inexistência
de quórum especial para votação de proposta de emenda à
Constituição - 3ª Parte: Leitura de Comunicações - Questão de ordem
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rêmolo Aloise, Paulo
Guedes, Almir Paraca e Domingos Sávio; prorrogação da reunião;
discurso do Deputado Domingos Sávio - Questão de ordem - Discurso
do Deputado Weliton Prado - Questão de ordem - Discurso do
Deputado João Leite - 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 - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio
- Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Ana Maria Resende, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM N° 63/2007
Belo Horizonte, 20 de junho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência privativa que me reservam os incisos V

e XIV do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à
consideração dessa Egrégia Assembléia projeto de lei que dispõe
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sobre as penalidades aplicáveis às clínicas médicas e psicológicas
credenciadas pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais –
DETRAN/MG para a realização de exames em candidatos à
habilitação como condutores de veículos e dá outras providências.

A proposição se formaliza em harmonia com a Lei Federal n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que contém o Código de Trânsito
Brasileiro, e no âmbito da competência delegada pela União aos
Estados, conforme parágrafo único do art. 22 da Constituição da
República. Seus objetivos precípuos são os de disciplinar as
penalidades a serem impostas às organizações credenciadas que
venham a incorrer em ação ou omissão incompatíveis com o dito
credenciamento, além da oficialização de repasse, das clínicas ao
DETRAN/MG, para custeio dos controles pertinentes.

Nessa linha, a proposta prevê as modalidades de penalidade
aplicáveis, seus fatos geradores, a competência para sua aplicação e
o repasse mensal, a favor do DETRAN/MG, de importância
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total cobrado pelas
clínicas pelos exames realizados durante o período. Ressalte-se, a
propósito, que o referido repasse deverá ser feito sem prejuízo para o
recolhimento anual da taxa de segurança pública prevista na Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A necessidade de conciliar o bom atendimento ao público
interessado com os princípios constitucionais da eficiência e da
moralidade que se impõem ao DETRAN/MG como órgão integrante da
Administração, leva-nos a apresentar este Projeto, cujo relevante
interesse público - estou certo - será levado na devida conta pelo
Legislativo mineiro.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.323/2007
Dispõe sobre as penalidades aplicáveis as clínicas médicas e

psicológicas credenciadas para realizar exames de aptidão física e
mental e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para
dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de
Habilitação e à troca de categoria e dá outras providências.

Art. 1º - Esta lei estabelece as penalidades aplicáveis à clínica
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médica e psicológica credenciada pelo Departamento de Trânsito de
Minas Gerais – DETRAN/MG, para a realização de exames de aptidão
física e mental e de avaliação psicológica, em candidato à permissão
para dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de
Habilitação, e à adição e troca de categoria.

Art. 2º - A clínica credenciada responderá administrativa, civil e
penalmente pela ação ou omissão de seus técnicos e funcionários,
que caracterizem inobservância das normas de credenciamento
estipuladas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único - A clínica responsável pela ação ou omissão
previstas neste artigo ficará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - suspensão por até 90 (noventa) dias;
III - cancelamento do credenciamento; e
IV - demais sanções cabíveis, tanto penais como cíveis.
Art. 3º - Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade

de advertência:
I - não-atendimento a qualquer pedido de informação formulado pelo

DETRAN/MG ou por autoridade de trânsito competente;
II - atendimento de candidato fora do horário que se comprometeu

em cumprir;
III - atraso na apresentação dos resultados de exames de aptidão

física e mental e de avaliação psicológica, do relatório mensal e
demais comunicações obrigatórias, previstas no termo de
credenciamento, sem justificativa acatada pelo DETRAN/MG;

IV - atraso injustificado na entrega do resultado dos exames
previstos no termo de credenciamento;

V - conduta irregular de seus empregados ou tratamento inadequado
em relação aos candidatos ou aos servidores do DETRAN/MG;

VI - falta e ou atraso na comunicação do resultado da inaptidão;
VII - incorreto cadastro do RENACH, ou qualquer lançamento

impreciso dos dados essenciais à emissão da Carteira Nacional de
Habilitação;

VIII - emissão de laudos imprecisos, inconclusivos, rasurados ou
ilegíveis, abrangendo inclusive o carimbo autenticador; e

IX - ausência do responsável técnico no horário de funcionamento
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da Clínica.
Art. 4º - Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade

de suspensão:
I - reincidir, no período de doze meses, a contar da data da infração,

em conduta cominável com penalidade de advertência,
independentemente do dispositivo violado;

II - deficiência, de qualquer ordem, nas instalações, equipamentos,
instrumentos ou testes previstos neste Decreto;

III - realização de quaisquer dos exames em desacordo com as
regras e disposições constantes do Código de Trânsito Brasileiro e de
suas normas complementares, e desta Lei, ou ainda decorrentes das
normas emanadas dos respectivos Conselhos Fiscalizadores de
Medicina e de Psicologia;

IV - suspensão, decorrente de penalidade aplicada pelos respectivos
Conselhos Regionais, desde que se registre o trânsito em julgado da
decisão administrativa;

V - prática de infrações previstas nos Códigos de Ética Médica, do
Psicólogo, de Defesa do Consumidor, e das normas estabelecidas
nesta Lei;

VI - descumprimento das normas de trânsito, e de convocações e
atos do DETRAN/MG;

VII - emissão de laudos definidos nesta Lei como sendo de
competência privativa do DETRAN/MG;

VIII - procedimentos que propiciem a falsificação de laudos ou
comprometam a segurança ou a qualidade dos exames;

IX - trabalho em conjunto com pessoas não habilitadas ou
profissionais não credenciados ou em situação irregular perante o
DETRAN/MG;

X - apresentação de laudos incompletos, imprecisos, inconclusivos
ou omissão na conferência da identificação do candidato ou condutor,
por ocasião de exame;

XI - realização de exames em quantitativo incompatível com seu
horário de funcionamento e com o número disponível de profissionais
credenciados;

XII - cobrança de valores relativos a procedimento não autorizado;
XIII - assinatura de exames realizados por outros profissionais;
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XIV - inobservância aos horários para atendimento, previstos pelo
DETRAN/MG;

XV - cobrança ou recebimento de valores diversos dos
estabelecidos pelo DETRAN/MG;

XVI - procedimentos que visem, deliberadamente, facilitar ou
dificultar a aprovação de candidatos nos exames de aptidão física e
mental e de avaliação psicológica;

XVII - realização de intermediação lucrativa de candidatos nos
exames de que trata esta Lei;

XVIII - omissão na comunicação ao DETRAN/MG sobre o
desligamento de operadores.

Art. 5º - Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade
de cassação do credenciamento:

I - reincidência, no período de doze meses, a contar da data da
infração a que se comine a penalidade de suspensão,
independentemente do dispositivo violado;

II - cessão ou transferência, a qualquer título, do credenciamento;
III - implantação e exercício de atividades ambulatoriais,

hospitalares, de consultórios de qualquer especialidade, públicos ou
privados, ainda que de caráter filantrópico ou subvencionados pelo
Poder Público;

IV - prática de atos de improbidade perante a Administração Pública,
a iniciativa privada, a fé pública e os costumes;

V - emissão fraudulenta ou irregular de documentos ou resultados
de exames;

VI - emissão de resultado aprovando o candidato portador de
patologia que implique risco à segurança do trânsito;

VII - desrespeito contumaz às regras e disposições constantes no
Código de Trânsito Brasileiro, às normas do CONTRAN, do
DETRAN/MG, deste Decreto ou decorrentes das diretrizes emanadas
dos respectivos Conselhos Fiscalizadores de Medicina e de Psicologia
e da legislação pertinente aos direitos do consumidor;

VIII - falsificação ou adulteração de documentos;
IX - prática de crimes contra a Administração Pública, quando

praticados por dirigente ou prepostos dos credenciados;
X - atraso excessivo ou sistemático no atendimento ao público, ou
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na transmissão de informações, laudos e documentos ao
DETRAN/MG;

XI - aliciamento de candidatos ou condutores, a qualquer título ou
pretexto, por meio de representantes, corretores, prepostos e
similares, publicidade em jornais e outros meios de comunicação, e
mediante oferecimento de facilidades indevidas ou afirmações
enganosas;

XII - permissão, a qualquer título ou pretexto, para que terceiros,
funcionários ou outros credenciados realizem os exames de sua
exclusiva competência;

XIII - vínculo com centros de formação de condutores,
despachantes, clínicas descredenciadas e com a Controladoria
Regional de Trânsito - CRT;

XIV - pagamento ou recebimento de comissão a qualquer título,
valor ou pretexto, de centros de formação de condutores,
despachantes ou terceiros, objetivando o encaminhamento ou
recepção de candidatos à realização dos exames previstos neste
Decreto;

XV - omissão no atendimento de requisições do DETRAN/MG e do
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN;

XVI - cassação do registro ou sua suspensão, por prazo superior a
sessenta dias, em decorrência de penalidade aplicada pelos
respectivos Conselhos Regionais de Medicina e Psicologia, desde que
se confirme o trânsito em julgado da decisão administrativa;

XVII - assinatura de laudos, RENACH ou qualquer outro documento
em branco.

Parágrafo único - O atendimento a pessoas portadoras de
deficiência radicadas no interior do Estado, realizado por junta médica
especial instalada em Belo Horizonte, dependerá, para ser feito
localmente, da instalação de outras juntas congêneres nas várias
regiões.

Art. 6º - A aplicação das penalidades previstas nesta lei é de
competência do Chefe do DETRAN/MG.

Parágrafo único - Da decisão do Chefe do DETRAN/MG, caberá
recurso, no prazo de trinta dias a contar da data da sua publicação, ao
Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais.
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Art. 7º - A aplicação das penalidades será precedida de processo
administrativo, assegurados os princípios da ampla defesa e do
contraditório.

§ 1º - Na hipótese de verificação de infrações para as quais são
cominadas as penalidades de suspensão ou de cassação do
credenciamento, a Clínica credenciada poderá ter preventivamente
suspensas suas atividades, até o encerramento do processo,
mediante decisão motivada do Chefe do DETRAN/MG.

§ 2º - A comprovação da inadequação dos serviços prestados na
avaliação psicológica e no exame de aptidão física e mental, sob
qualquer aspecto moral, ético ou legal, acarretará o
descredenciamento da clínica envolvida no fato.

§ 3º - Decorridos cinco anos da cassação do credenciamento,
poderá a clínica requerer novo credenciamento, submetendo-se a
todas as exigências contidas na norma de credenciamento.

Art. 8º - A clínica credenciada recolherá, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao da realização dos exames constantes do relatório de
atendimento mensal, através de Documento de Arrecadação
Estadual-DAE, disponibilizado no sítio da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEF, na Rede Mundial de Computadores (internet), no
endereço “www.fazenda.mg.gov.br”, mediante comprovação em
relatório específico, o equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
de cada exame realizado, a ser encaminhado à unidade administrativa
do DETRAN/MG.

Parágrafo único - O repasse previsto no “caput” deste artigo será
destinado à implementação de ações visando à fiscalização das
empresas credenciadas, manutenção do sistema de
operacionalização e investimento em equipamentos e aprimoramento
do pessoal envolvido.

Art. 9º - O repasse previsto no art. 8° não exclui o recolhimento
anual de taxa de segurança pública, prevista na Tabela “D”, da Lei nº.
6.763, de 26 de dezembro de 1975, referente à renovação anual do
credenciamento e suas posteriores alterações.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 64/2007

Belo Horizonte, 28 de junho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão
de reajuste aos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de
Educação Básica do Poder Executivo do Estado e institui a Parcela de
Complementação Remuneratória do Magistério para fins de
implantação do piso remuneratório dos servidores do magistério
público estadual.

O presente projeto dá continuidade às medidas para valorização dos
profissionais da Educação Básica, contemplando os servidores das
carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em
Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico
de Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica, bem como os ocupantes dos cargos de Diretor e
Secretário de Escola, com reajuste sobre o vencimento básico que
não será deduzido da Vantagem Temporária Incorporável – VTI.
Propõe-se, ainda, a instituição de novas tabelas de vencimento básico
para as carreiras de Analista Educacional e Assistente Técnico
Educacional, visando à equiparação de seus valores iniciais com os
das tabelas de vencimento básico das carreiras da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, bem como ao acréscimo de um
nível à carreira de nível médio, incentivando o aprimoramento da
formação do servidor.

Com a proposta ora encaminhada, o Governo viabilizará, por meio
da criação da Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério, a instituição do piso remuneratório de R$850,00
(oitocentos e cinqüenta reais) para os Professores de Educação
Básica e Especialistas em Educação Básica, com carga horária de
trabalho de vinte e quatro horas semanais. Tal medida resulta de
previsão do art. 60 do ADCT da Constituição da República e, para sua
implementação, serão utilizados recursos do Fundo de Manutenção e
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Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB.
Para a elaboração do presente projeto foram observados os limites

de despesa de pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como a sustentabilidade que constitui premissa para a
concessão de reajustes e vantagens pecuniárias aos servidores
públicos do Poder Executivo Estadual.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras
dos Profissionais de Educação Básica do Estado e institui a Parcela
de Complementação Remuneratória do Magistério para fins de
implantação do piso remuneratório dos servidores do magistério
público estadual.

Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de
setembro de 2007, os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em
Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico
de Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica e dos cargos de provimento em comissão de Diretor
de Escola e Secretário de Escola, de que trata a Lei nº 15.293, de 5
de agosto de 2004.

Art. 2º - O item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.293, d e 2004, que contém
a estrutura da carreira de Assistente Técnico Educacional, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 3º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista
Educacional e Assistente Técnico Educacional, de que tratam os itens
1.3 e 1.5 do Anexo I da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005,
passam a vigorar, a partir de 1º de setembro de 2007, na forma
constante no Anexo II desta Lei.

§ 1º - Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de
outubro de 2005, dos servidores ocupantes das carreiras de que trata
o “caput”, serão deduzidos, no todo ou em parte, o acréscimo ao
vencimento básico decorrente da instituição das novas tabelas de
vencimento básico.
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§ 2º - Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.

Art. 4º - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação
Básica e Especialista em Educação Básica, de que trata a Lei nº
15.293, de 2004, com carga horária de trabalho de 24 (vinte e quatro)
horas semanais, fica assegurada a percepção do piso remuneratório
de R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), a partir de 1º de janeiro de
2008.

§ 1º - O valor mencionado no “caput”, compreenderá todas as
vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, observado o disposto
no § 6º.

§ 2º - Para efeito de complementação da remuneração do servidor, a
fim de atingir o valor mínimo de que trata o “caput”, fica instituída a
Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério – PCRM ,
devida a título de abono.

§ 3º - A Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério –
PCRM será variável e diferenciada, de acordo com o valor das demais
parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor.

§ 4º - Nos casos em que a carga horária de trabalho for inferior a
vinte e quatro horas semanais, o valor do piso remuneratório
considerado para fins de cálculo da Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério – PCRM será proporcional à jornada de
trabalho do servidor.

§ 5º - O valor da Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério – PCRM será calculado deduzindo-se do valor do piso
remuneratório de que trata este artigo a soma de todas as vantagens
pecuniárias a que o servidor fizer jus, inclusive os adicionais por
tempo de serviço, excetuados os valores de que trata o § 6º.

§ 6º - Os valores acrescidos à remuneração do servidor em
decorrência da extensão de jornada de trabalho prevista no art. 35 da
Lei nº 15.293, de 2004, não serão computados para fins de cálculo do
valor da Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério -
PCRM.

§ 7º - O valor da Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério - PCRM será recalculado sempre que houver variação em
qualquer parcela que componha a remuneração total do servidor,
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observado o disposto no § 5º.
§ 8º - Na hipótese de acúmulo de cargos ou funções pertencentes às

carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em
Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, o valor
mencionado no “caput” aplica-se a cada cargo ou função.

Art. 5º - O disposto nesta Lei aplica-se aos servidores inativos que
fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, bem
como aos detentores de função pública a que se refere a Lei nº
10.254, de 20 de julho de 1990, e o § 3° do art. 10  da Lei nº 15.784,
de 27 de outubro de 2005 .

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2007)
  * -  A tabela referente ao “item I.5 - Estrutura da Carreira de
Assistente Técnico Educacional - carga horária semanal de trabalho:
30 ou 40 horas” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2007)

  * -  A tabela referente ao “item II.1 - Tabela de Vencimento Básico da
Carreira de Assistente Técnico Educacional - carga horária: 30 horas”
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2007.
  * -  A tabela referente ao “item II.1 - Tabela de Vencimento Básico da
Carreira de Assistente Técnico Educacional - carga horária: 40 horas”
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2007.
  * -  A tabela referente ao “item II.2 - Tabela de Vencimento Básico da
Carreira de Analista Educacional - carga horária: 30 horas” foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2007.
  * -  A tabela referente ao “item II.2 - Tabela de Vencimento Básico

da Carreira de Analista Educacional - carga horária: 40 horas” foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2007.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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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 35/2007
Altera o § 1º do art. 203 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º do art. 203 da Constituição do Estado de Minas

Gerais passa a ter a seguinte redação:
“Art. 203 - (...)
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a

bolsas de estudo para os ensinos fundamental, médio, técnico-
profissionalizante e superior, na forma da lei, para os que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas
ou de cursos regulares da rede pública na localidade de residência do
educando, devendo o poder público investir prioritariamente na
expansão de sua rede na localidade.

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

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Sebastião Costa - Ademir Lucas - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Alencar da Silveira Jr. - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ana Maria
Resende - João Leite - Antônio Carlos Arantes - José Henrique -
Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Arlen Santiago - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz  Tadeu  Leite -  Maria Lúcia Mendonça - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Rêmolo Aloise - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Elmiro Nascimento - Tiago Ulisses - Wander Borges - Weliton Prado -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Vanderlei Jangrossi.

Justificação: A Constituição mineira prevê em seu art. 203, § 1º, a
possibilidade de destinação de recursos do Estado para a concessão
de bolsas de estudo para alunos carentes dos ensinos fundamental e
médio, quando houver falta de vagas ou de cursos regulares da rede
pública na localidade de residência do educando.

Esta proposta de emenda à Constituição visa a estender essa
possibilidade também aos alunos de cursos técnico e superior, visto
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que se observa na atualidade um grande contingente de estudantes
que concluem o ensino médio, mas encontram dificuldades para arcar
com os custos de um curso superior em instituições privadas de
ensino. Ressalte-se que é notória a falta de vagas em universidades
públicas para absorverem toda a demanda, a qual visivelmente não
ocorre nos ensinos fundamental e médio. Ao contrário, hoje o Estado
garante vaga em escola pública a todos os alunos dos ensinos
fundamental e médio, causando um estrangulamento, quando esses
estudantes concluem o ensino médio, pois não encontram vagas
suficientes em universidades públicas.

Com o intuito de resolver essa dificuldade, propiciando uma
expectativa concreta de os mineiros conseguirem cursar um curso
superior é que contamos com a aprovação desta proposta de emenda
à Constituição pelo nobres pares.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2007
Altera o art. 85 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 85 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de

2002, passa a vigorar acrescido do seguinte § 12:
“Art. 85 - (....)
§ 12 - A assistência de que trata este artigo será prestada ao

Deputado que a requerer, mediante opção formal e pagamento da
contribuição a que se referem os §§ 1º e 3º.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A Constituição da República, no seu art. 194, dispõe

que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa do poder público e da sociedade, destinadas a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

A saúde é direito de todos e dever do Estado. O art. 196 da Carta
Maior determina que o direito à saúde é garantido mediante políticas
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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 sua promoção, proteção e recuperação. As ações e os
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde - SUS. Os
serviços de saúde prestados por meio do SUS são, pois, prestados
independentemente de contribuição do usuário.

Além do serviço público de saúde, há o sistema privado, de caráter
complementar, prestado às pessoas que contratam o serviço,
mediante o pagamento previsto em contrato. Trata-se de uma
faculdade prevista no art. 199 da Carta Magna.

Assim, desde 1988, com a edição da Constituição em vigor, o
serviço público de saúde é prestado por meio do SUS a toda pessoa,
indistinta e independentemente de qualquer contribuição.

Da mesma forma, a assistência social, nos termos do art. 203 da
Carta Maior, é prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social.

Por outro lado, a previdência social, por força do art. 201 da
Constituição da República, tem caráter contributivo e é de filiação
obrigatória.

No caso do Estado de Minas Gerais, o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - presta serviços de
assistência à saúde aos beneficiários. Por força do art. 85 da Lei
Complementar nº 64, de 2002, essa assistência à saúde é prestada
mediante contribuição compulsória. Vê-se, outrossim, que a
assistência à saúde prestada pelo Ipsemg não tem caráter de serviço
público de saúde, já que é prestado mediante contribuição e, tão-
somente, a parcela restrita da população. Ele tem, pois, caráter
supletivo ao serviço de saúde prestado pelo SUS. Essa contribuição
não pode, então, ser compulsória, já que a assistência somente deve
ser prestada aos beneficiários do Ipsemg que a requerem.

Por isso, faz-se necessária a alteração da Lei Complementar nº 64,
de 2002, de modo a tornar claro que a assistência à saúde deve ser
prestada pelo Ipsemg apenas aos Deputados que a requererem e
efetuarem o pagamento da contribuição. Contamos, pois, com o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.325/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Município de Córrego do Bom Jesus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Rurais do Município de Córrego do Bom Jesus,
com sede no Município de Córrego do Bom Jesus.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Córrego do Bom Jesus é entidade civil, sem fins lucrativos, que tem
como objetivo principal a colaboração recíproca entre seus
associados, buscando promover o desenvolvimento comunitário por
meio da realização de obras de melhoramento. Assim, dá condições
aos produtores de, organizados em grupos, buscar soluções comuns,
prestando assistência técnica e informações de mercado ao quadro
social, sempre criando meios de acesso para seus associados, de
maneira racional, a mecanismos da política agrícola de preços
mínimos, crédito rural, assistência técnica e pesquisas, viabilizando a
utilização das unidades armazenadoras do poder público pelo
associado e representando seus interesses.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI 1.326/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Recreio - Apae -, com sede no Município de Recreio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
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Amigos dos Excepcionais de Recreio - Apae -, com sede no Município
de Recreio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Apae do Município de Recreio é uma entidade que

está em pleno funcionamento desde 2001, cumprindo suas finalidades
estatutárias, conforme atestado do Prefeito Municipal.

A instituição não tem fins lucrativos e tem como finalidade primordial
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência mental, além de outras atividades afins.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.327/2007
Dispõe sobre restrições a exposição à venda, a comercialização e a

entrega ao consumo do álcool etílico hidratado e anidro, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A exposição à venda, a comercialização e a entrega ao

consumo do álcool etílico hidratado em qualquer graduação e do
álcool etílico anidro estão sujeitas às restrições previstas nesta lei.

Art. 2º - O álcool etílico hidratado ou anidro como substância,
produto formulado ou acabado somente pode ser exposto à venda,
comercializado e entregue ao consumo, obedecidas as seguintes
condições:

I - o álcool etílico com graduação acima de 54º GL (cinqüenta e
quatro graus Gay Lussac) à temperatura de 20ºC (vinte graus Celsius)
será exposto à venda em solução coloidal na forma de gel
desnaturado, no volume máximo de 500g (quinhentos gramas) e em
embalagem resistente a impacto;

II - os produtos formulados à base de álcool etílico hidratado,
comercializados com graduações abaixo ou igual a 54º GL (cinqüenta
e quatro graus Gay Lussac) à temperatura de 20º (vinte graus Celsius)
conterão desnaturante;
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III - o álcool etílico industrial e o destinado a testes laboratoriais e a
investigação científica, hidratado ou anidro conterão tampa com lacre
inviolável e rótulo com mensagem de advertência quanto à sua
finalidade e de proibição à venda direta ao consumidor;

IV - o álcool etílico puro ou diluído, na forma líquida, somente pode
ser comercializado nos locais de dispensação de medicamentos e
drogas e até o volume de 50 ml (cinqüenta mililitros).

§ 1º - A viscosidade dinâmica do álcool etílico de que trata o inciso I
em formulação superior ou igual a 68% p/p (sessenta e oito por cento,
peso por peso) e temperatura de 25º C (vinte e cinco graus Celsius)
será maior ou igual a 8.000 cP (oito mil centipoise) e maior a 4.000
(quatro mil centipoise) para formulações inferiores a 68% p/p
(sessenta e oito por cento, peso por peso).

§ 2º - Para os fins do disposto no inciso II considera-se álcool
desnaturado aquele adicionado de uma ou mais substâncias
estranhas de sabor ou odor repugnantes que impeçam sua utilização
em bebidas, alimentos e produtos farmacêuticos e que seja
desprovido de efeito toxicológico que possa causar agravo à saúde.

§ 3º - As disposições deste artigo não se aplicam:
I - às bebidas alcoólicas;
II - ao álcool combustível;
III - aos produtos para uso em estabelecimentos de assistência à

saúde, humana ou animal, em concentração superior a 68% p/p
(sessenta e oito por cento, peso por peso), desde que conste no rótulo
mensagem de advertência quanto à sua finalidade e de proibição de
venda direta ao consumidor.

Art. 3º - É vedada a utilização em publicidade, rotulagem e
embalagem dos produtos de que trata esta lei, de designações,
nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer outras
indicações que possam permitir seu uso indevido ou ser atrativos às
crianças.

Art. 4º - A inobservância das disposições desta lei configura infração
sanitária, sujeitando o infrator às sanções administrativas cabíveis.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Leonardo Moreira
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Justificação: Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos
nobres pares projeto de lei que dispõe sobre as restrições de
exposição à venda e de entrega ao consumo de produtos de interesse
para controle de risco à saúde da população, quais sejam, o álcool
etílico hidratado e o álcool etílico anidro.

Diante da relevância da matéria, torna-se indispensável a sua
regulação pela via legislativa a fim de evitar questionamentos sobre o
mérito de atos regulatórios emanados da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o tema, como vem ocorrendo,
apesar das estatísticas que demonstram, à evidência, a eficácia da
proibição da comercialização desses produtos, em especial no que se
refere à apresentação na forma líquida, com uma significativa redução
dos acidentes pela utilização na forma proposta.

O álcool líquido é classificado como um inflamável. Os combustíveis
como a gasolina e o óleo diesel requerem manuseio, equipamentos e
instalações específicos, assim como o próprio álcool carburante. Os
combustíveis não podem ser comprados em pequenos volumes e só
podem ser adquiridos nos postos distribuidores. Porém, o álcool
líquido, que possui elevado risco, podia ser comercializado em
supermercados, mercadinhos e outros, até a adoção da RDC nº
46/2002, para o público em geral, inclusive crianças.

O álcool líquido no Brasil vem se sobressaindo de maneira cada vez
mais destacada, ocupando uma posição ímpar no mundo, sendo o
nosso país o único com essa estatística, por um costume popular de
se limpar tudo com álcool, que é responsável sozinho por quase 20%
da totalidade das queimaduras que aqui ocorrem. Em nenhum outro
país se encontra uma estatística de queimaduras por álcool, nem
sendo mesmo mencionada pela comunidade científica internacional.
De acordo com as pesquisas da Sociedade Brasileira de Queimados -
SBQ -, o agente que mais causa acidentes são os líquidos
superaquecidos, que abrangem 37% dos casos. O local em que mais
ocorrem acidentes é a cozinha, e a faixa etária mais atingida é a de
até 12 anos, com 33% das ocorrências.

O produto álcool líquido foi incorporado aos hábitos brasileiros por
questões culturais e de época, que hoje não têm mais fundamento.
Assim, fica claro, diante da situação, que é necessário prover e
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implementar urgentemente a população de mecanismos legais que
reduzam ou eliminem esse flagelo.

No Brasil, existem 56 Centros de Tratamentos de Queimados.
Entretanto, várias capitais no País (especialmente nas Regiões Norte
e Nordeste) não dispõem de atendimento especializado. Estima-se
que no ano de 2001 aconteceram 1.000.000 de acidentes por
queimaduras, sendo 150.000 causados por álcool líquido (15%), e
45.000 atingiram crianças de até 12 anos (30%).

A adoção do álcool etílico na forma física gel sobreveio da
necessidade de redução do número desses acidentes. O álcool etílico,
na forma líquida, quando atinge o corpo, espalha-se rapidamente,
podendo, em poucos segundos, provocar graves queimaduras. Caso
relatado pela classe médica trata de uma tentativa de suicídio com
insucesso, na qual foi utilizado o produto na forma gel que, em virtude
do tempo levado pela vítima para espalhá-lo por todo o corpo, causou
apenas leves queimaduras. Como o álcool gel, por sua vez, não tem o
poder de espalhar-se como o líquido, a área de queima é sempre bem
menor num eventual acidente. O álcool gel é mais seguro que o álcool
líquido porque, fundamentalmente, é menor sua propagação,
reduzindo assim a região atingida quando do derramamento do
produto.

O uso do álcool líquido pela sociedade brasileira tem um aspecto
cultural bastante considerável. A população credita a ele um alto
poder de desinfecção e limpeza em geral. Do ponto de vista técnico,
este produto é eficaz como desinfetante na concentração entre 68% a
72% (peso/peso) e como solvente em vários tipos de sujidades.
Assim, existem outros produtos do ponto de vista prático eficazes para
atender a essas necessidades. O álcool líquido, por seu “consagrado
uso”, é visto como uma “solução excelente” para essas aplicações, o
que de fato não é verdadeiro. Ele pode ser facilmente substituído por
outros produtos, tais como os desinfetantes, que podem conferir até
maior eficácia, quando se fala do espectro de alcance biocida do
produto e, para limpeza, os detergentes, os limpa-vidros, os limpa-
fórmica e outras categorias específicas com melhores resultados.

Comparativamente, o álcool na forma gel conserva suas
propriedades quanto à inflamabilidade e à desinfecção. Em ambos os
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casos é mais eficaz do que o álcool líquido, uma vez que o tempo de
evaporação do produto aumenta significativamente, melhorando assim
o rendimento em sua utilização.

Na forma líquida, em volumes de 50ml, pode ser comercializado nas
farmácias e nas drogarias, para as finalidades nas quais seja
impossível a utilização de um substituto na forma gel, como, por
exemplo, a desinfecção de canetas dentárias, entre outras.

O álcool etílico na forma líquida poderá ser utilizado em
estabelecimentos de assistência à saúde desde que em
concentrações superiores a 68% p/p, preservando, assim, a aplicação
em ambientes hospitalares, clínicas e outros.

A desnaturação objetiva evitar que o álcool dedicado a outras
finalidades e utilizações não seja consumido como bebida alcoólica,
conforme algumas pesquisas demonstram.

Deve-se garantir que o álcool etílico industrial e o álcool etílico
destinado a testes laboratoriais e à investigação científica não corram
o risco de ser adulterados. Assim, a tampa com lacre de
inviolabilidade garante, entre outras coisas, que uma farmácia de
manipulação não utilize álcool de procedência duvidosa, colocando
em risco os produtos por ela manipulados.

A introdução do álcool gel no mercado brasileiro mostra resultados
positivos para a saúde pública. Pesquisa da Sociedade Brasileira de
Queimados - SBQ -, em 56 centros de tratamentos de queimados no
Brasil, comprovou que depois da publicação da RDC nº 46, de
20/2/2002, o número de acidentes por álcool obteve uma redução
entre 60% e 65%. No Estado do Ceará, a redução foi de 80%. A
Resolução trouxe redução dos custos para o Estado com tratamento
de queimados, visto que esse tipo de acidente causa graves danos
estéticos, psicológicos, e, em alguns casos, funcionais,
freqüentemente irreversíveis. Segundo a SBQ, o custo do tratamento
de um paciente “grande queimado” é de R$1.200,00 a R$1.500,00 por
dia. Fala-se aqui em 150.000 acidentes por ano, sem levar em conta a
reabilitação e os custos indiretos.

Embora seja inconteste o poder regulatório da Anvisa, como
demonstram os arts. 7º, IV, e 8º, da Lei nº 9.782, de 26/1/99, o
assunto tem se prestado a interpretações e avaliações equivocadas
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em procedimentos judiciais, obstando a aplicação efetiva da norma,
consubstanciada em Resolução da Agência, precedida de amplos
estudos e debates com os segmentos envolvidos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.328/2007
Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra

Sinfônica do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada patrimônio histórico e cultural do Estado, a

Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais, corpo estável da
Fundação Clóvis Salgado, vinculada à Secretaria de Estado de
Cultura.

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, 28 de junho de 2007.
Paulo Guedes - Elisa Costa.
Justificação: Para os gregos, "orkhestra" queria dizer "lugar

destinado à dança". Como assim? No séc. V a.C., os espetáculos
eram encenados em teatros ao ar livre, e "orkhestra" era aquele
espaço situado bem na boca de cena, no formato de meia-lua. E era
lá que o coro participava da ação, cantando e dançando. Mas, é bom
lembrar, era lá também que ficavam os músicos. Muito tempo depois,
mais precisamente no início do séc. XVII, surgiria a ópera, tipo de
espetáculo que logo seria comparado ao drama grego. E dessa
comparação é que surgiu a idéia de denominar o espaço destinado
aos músicos, entre a platéia e o palco, como orquestra. Logo, o que
servia para dar nome a um espaço daria nome também ao próprio
conjunto de instrumentistas.

Logo, seria acoplado ao termo orquestra um outro, "sinfônica", que
faz referência a uma consonância de sons. Em outras palavras, uma
orquestra sinfônica é um grupo de músicos que tocam juntos, em
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harmonia. E o que seria, então, a orquestra filarmônica? O termo
"filarmônica" diz respeito ao sustento de uma orquestra: se ela é
filarmônica, então é mantida por uma sociedade de amigos ou uma
entidade privada. Por oposição, com o tempo, orquestra sinfônica
passou a ser o nome de um grupo mantido por uma instituição
pública, o governo de um país, de um Estado, a prefeitura de uma
cidade. Mas, no final das contas, uma orquestra filarmônica também é
sinfônica, já que nela os músicos também tocam juntos, em harmonia.

Em países do chamado Primeiro Mundo, o culto às orquestras
sinfônicas é elevado. Países como a Alemanha possuem 149 grandes
conjuntos musicais subvencionados, incluindo 82 orquestras de ópera,
35 de concerto, 7 de câmara e 14 de rádio, 4 “big bands” e 7 coros de
rádio.

No Brasil, colonial, havia uma utilização intensa de orquestras nos
cultos religiosos, todas elas subvencionadas pela Igreja Católica. Já
no séc. XIX, estas orquestras foram paulatinamente substituídas pelas
nossas conhecidas bandas, uma vez que o financiamento da Igreja
tinha praticamente acabado. Desta época, restaram poucas
orquestras, como a famosa Ribeiro Bastos, de São João del-Rei.

Sabemos que o repertório sinfônico cresceu enormemente a partir
do séc. XIX, legando para a humanidade milhares de composições,
compreendendo o repertório sinfônico propriamente dito, concertos,
balés e óperas, que deveriam ser difundidas entre todas as camadas
de nossa sociedade. Temos o dever de livrar a cultura da aura elitista
e levar a música erudita e, principalmente, a sinfônica para toda a
nossa população.

Projetos louváveis como o da Sinfônica Brasileira, de levar a música
sinfônica para a população das favelas do Rio a preços populares
(R$1,00), deveriam ser imitados em todo o território nacional. Pode-se
perceber a grande comoção das pessoas que nunca tiveram
condições de pisar no Teatro Municipal do Rio e assistir a uma
orquestra ao vivo. Acreditamos que este é o papel de qualquer
governo coerente e engajado com o povo, e não, o de, simplesmente,
delegar essa função a organizações privadas.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais tem cumprindo este papel
com propriedade, através do projeto de circulação da Fundação Clóvis
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Salgado. Ela tem se apresentado em várias cidades do interior de
Minas, com entrada franca. Fica a nossa pergunta: ao se privatizar,
ela continuará realizando este louvável projeto de descentralização?

Um dos três corpos artísticos mantidos pelo Palácio das Artes, a
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais é também a única orquestra
profissional do Estado. Nos últimos anos, diversificou sua atuação e
se tornou um grupo extremamente versátil, presente em óperas e
balés, dando concertos, apresentando-se ao ar livre na Capital e no
interior e executando um repertório que abrange todos os períodos da
música sinfônica, do barroco ao contemporâneo.

Em 2004, o grupo realizou um total de 50 apresentações, algumas
delas acompanhadas por grandes nomes da música nacional e
internacional, como os pianistas Nélson Freire, Pavel Nercessian e
Arnaldo Cohen e o trompetista russo Serguey Nakariakov. Ainda em
2004, junto com o Coral Lírico Palácio das Artes, a OSMG gravou o
CD “Ofício de Trevas”, registro profissional da obra do Padre e
compositor mineiro José Maria Xavier (1819-1887), com regência de
Marcelo Ramos. No mesmo ano, gravou um CD com obras do
compositor Tavinho Moura, sob regência do compositor Wagner Tiso.

Fundada em 1977, a OSMG fez seu concerto de estréia em
setembro do mesmo ano, sob regência do maestro alemão Wolfgang
Groth. Atualmente, é integrada por 76 profissionais e está sob a
direção do maestro Marcelo Ramos, desde 2002. 

Figuram entre os regentes titulares da história da OSMG os
maestros Wolfgang Groth, Emilio De Cesar, Sérgio Magnani, Carlos
Alberto Pinto da Fonseca, Aylton Escobar, David Machado, Afrânio
Lacerda e Holger Kolodziej.

Também regeram a OSMG personalidades como Eleazar de
Carvalho, Cláudio Santoro, Camargo Guarnieri, Benito Juarez, Alceo
Bocchino, Marc Trautman, Roberto Duarte, Carlos Eduardo Prates,
Henrique Morelembaum, Per Brevig, Roberto Schnorremberg,
Johannes Hömberg, Roberto Tibiriçá, Eugene Kohne e Eraldo
Salmieri, entre outros convidados. Foram solistas, entre muitos nomes
de destaque, os pianistas Antônio Guedes Barbosa, Jacques Klein,
Yara Bernette, Jean Louis Steuerman, Eduardo Hazan, Berenice
Menegale, Roberto Szidon, Edson Elias, Frederic Meinders e Fanny
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Solter; os cantores Amin Feres, Maria Lúcia Godoy, Céline Imbert,
Nilza de Castro Tank, Genuína Pinheiro, Paulo Fortes, Edith Mathis,
Eliane Coelho, Regina Elena Mesquita e Fernando Teixeira; e os
instrumentistas Maria Durek, Leopold La Fosse e Antônio Meneses.

Notamos que a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais já se tornou um
patrimônio cultural do Estado, patrimônio esse que deve pertencer ao
povo mineiro, e não, a uma elite empresarial, que passará a patrociná-
la e dirigi-la para seus interesses próprios.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.329/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o

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

Pará de Minas parte do imóvel pertencente ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, situado na Rua
Major Fidélis, 91, no Município de Pará de Minas. A referida fração de
terreno, constituída por uma área de 1.330m² (mil trezentos e trinta
metros quadrados) e uma área construída de 312,00m² (trezentos e
doze metros quadrados) está registrada sob o nº 1.638, a fls. 235 do
Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de
Minas.

Parágrafo único – O imóvel descrito no “caput” deste artigo será
destinado à instalação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Inácio Franco
Justificação: O imóvel em questão já se encontra cedido ao

Município de Pará de Minas, sob regime de comodato, desde
29/6/2001, conforme convênio entre a Prefeitura e o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, com o objetivo
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inicial de abrigar a sede da Pastoral da Criança - CNBB.
Posteriormente, houve aditamento para incluir a Secretaria Municipal
de Educação.

A doação se faz importante e necessária, devido ao fato de a
Secretaria em questão ser a maior do Município, aproximadamente
com 900 funcionários para atendimento e cerca de 10 mil alunos.
Presta, ainda, incontáveis serviços à sociedade em geral, tais como
transporte escolar, bolsa-escola, merenda, materiais escolares,
programas e projetos especiais, entre outros.

Além da localização estratégica para o acesso de toda a população,
a área livre disponível abriga com segurança a frota de veículos
disponível para a execução dos serviços.

- 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 1.330/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Antônia Duarte Caixeta, com

sede no Município de Lagamar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Antônia Duarte

Caixeta, com sede no Município de Lagamar.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: O Abrigo Antônia Duarte Caixeta, fundado em 13/7/87,

é entidade civil de direito privado, beneficente, caritativa e de
assistência social, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de
duração, com sede na R. Henriqueta Rosa Santos, nº 8.

A entidade tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo
da assistência social e da promoção humana, visando especialmente
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
assistência material e espiritual, em condições de liberdade e
dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título proposto.
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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 1.331/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Radiodifusão de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro
Leopoldo.

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

Comunitária de Radiodifusão de Pedro Leopoldo, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela

Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro Leopoldo, com
sede nesse Município, e do compromisso assumido em suas
finalidades estatutárias, buscamos obter-lhe o título declaratório de
utilidade pública. Isso permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por esta 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 Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.332/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.443/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Felisburgo 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 Felisburgo o imóvel constituído de um terreno urbano,
com área de 1.800m² (hum mil e oitocentos metros quadrados),
situado naquele Município, registrado sob o nº 1 na matrícula 5.095,
fichas 3.079 do Livro 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da
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Comarca de Jequitinhonha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O imóvel descrito no art. 1º deste projeto foi doado ao

Estado para que ali se construísse um pátio de logística do
Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais,
tendo sido a escritura pública de doação levada a registro em 7/12/88.

Decorridos mais de 15 anos, a finalidade da doação jamais se
efetivou, e, atualmente, ao imóvel em comento não é dada nenhuma
destinação econômica. O Município enfrenta dificuldades,
especialmente no que se refere aos gastos com aluguéis de imóveis
para o funcionamento de orgãos da administração pública.

Considerando o tempo de posse passiva do terreno e os inúmeros
problemas que podem ser resolvidos com a efetiva utilização do
imóvel, havido por escritura de doação do Município ao Estado há
mais de 15 anos, é justo acolher esta proposta, razão pela qual
contamos com o apoio dos pares à sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 797/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Apae de Sete Lagoas -
Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas -, na pessoa de sua
Presidente, Sra. Edmée Sanches Mattos, pela conquista do primeiro
lugar em música e quarto lugar em dança no VII Festival Estadual
Nossa Arte. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 798/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias, na
pessoa de seu Presidente, Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, pelo
transcurso do centenário de sua criação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 799/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado pedido de informações à Secretaria de Educação sobre
a construção da escola estadual do Bairro Belo Vale, em Santa Luzia.
(- À Mesa da Assembléia.)
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Nº 800/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicitam sejam encaminhados ofício e cópia das
notas taquigráficas da reunião de 21/6/2007 ao Corregedor da PMMG
com vistas a apuração de denúncias apresentadas pelos Srs.
Eustáquio de Cássio Vieira e Antônio Epifânio da Silva.

Nº 801/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a apuração de denúncia
apresentada por Vereador da Câmara Municipal de Uberaba, relativa
à terceirização do abastecimento de medicamentos nesse Município.

Nº 802/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo à Gerência Regional do INSS com vistas à transferência do
atendimento feito ao Município de Bom Jesus da Penha da Agência
Regional do INSS de Guaxupé para a Agência Regional do INSS de
Muzambinho.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Neider Moreira e Sebastião Costa.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Segurança Pública, de Administração Pública, de
Fiscalização Financeira, de Política Agropecuária e de Turismo e do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.

A Deputada Ana Maria Resende - Deputado José Henrique, que
preside a Mesa nesta tarde, colegas Deputados e Deputadas,
telespectadoras e telespectadores que nos vêem pela TV Assembléia,
na terça-feira, 3 de julho, Montes Claros completa 150 anos de
emancipação política. Essa data me conduz a uma reflexão. Ainda
menina, quase mulher, tinha naturalmente, como é próprio da idade,
uma visão voltada exclusivamente para os estudos, para a família e
problemas inerentes aos jovens. Não era ainda capaz de
compreender a responsabilidade de cada um na construção de uma
sociedade, quando conheci um jovem que, sem perceber, passou a
contagiar-me com seu entusiasmo.

Falava de Montes Claros como se a cidade fosse propriedade sua,
de seu povo como se fosse sua família, das festas, do folclore, das
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exposições agropecuárias, do gado e das fazendas da região. Seu
encanto era tanto e tão grande o seu amor que esquecia ou não
queria comentar os desafios de sua região. Mas o interesse
despertava em mim a curiosidade e, por que não dizer, a vontade de
conhecer mais de perto esse lugar tão virtuoso.

Acabou acontecendo: Deus quis que eu me casasse com um
montes-clarense, que ali fosse morar, ter os filhos que são meu
orgulho e, mais do que isso, contribuir, com meus conhecimentos,
minha vontade e meu olhar de mulher e de mãe para o crescimento
da cidade, da região e de nosso povo.

Sim, nosso povo: sou uma montes-clarense, uma norte-mineira por
opção; e, por reconhecimento e determinação, quero trabalhar para
construir a sociedade maravilhosa sonhada por aquele jovem, que
ainda nos é negada. Os desafios são muitos.

São 150 anos. Aliás, 150 anos de luta, de fatos, de acontecimentos,
de conquistas e, por que não dizer, também de desencantos. Mas
muito, muito mesmo precisa ser comemorado, como a BR-135, a BR-
365, a BR-251, a energia de Três Marias, a telefonia, o BNB, o
DNOCS, a Codevasf, a Sudene, nosso parque industrial, que já utiliza
em algumas áreas, como a têxtil e a farmacêutica, tecnologia de
última geração, dando exemplo para o Brasil e mostrando ao mundo
que, em países em desenvolvimento, em regiões esquecidas, o
investimento, quando realizado com responsabilidade, oferece retorno
e é competitivo.

Participamos todo o tempo dos acontecimentos de Montes Claros e
da região e, na Prefeitura, promovemos uma transformação
incontestável da cidade, mudamos conceitos, devolvemos confiança
ao povo e levantamos sua auto-estima. Estimulamos empresários
locais e de outras regiões e empreendedores em potencial. Tivemos
respostas. Montes Claros passou a ser referência na área de
prestação de serviços, transformou-se em centro de referência na
área da saúde. É bom lembrar dos investimentos da Prefeitura na
cardiologia, na oncologia e na educação. Hoje somos um dos maiores
centros universitários do País, com a Unimontes se destacando como
a segunda maior universidade, em qualidade de ensino, do Brasil.
Neste momento tão importante, não posso esquecer-me do
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Governador Aécio Neves, que vem dando uma contribuição maior
para o desenvolvimento da nossa cidade, de nossa região e para o
crescimento do nosso povo. Aécio fez o compromisso de reduzir as
desigualdades do nosso Estado na saúde, na educação, na
segurança e na infra-estrutura e vem cumprindo fielmente sua
proposta: basta ter consciência dos investimentos da Copasa no Norte
de Minas, em Montes Claros - mais de R$100.000.000,00; do Luz
para Todos, do Pró-Acesso e da telefonia celular, enfim, da
construção de uma obra que lhe rende 80% de aprovação dos
mineiros.

Mas ainda falta muito, e aqui reafirmamos nosso compromisso de
continuar lutando com garra e amor em busca do emprego, da saúde,
da educação para todos, da inclusão social, das barragens voltadas
para a produção, da revitalização de nossos rios, da preservação do
meio ambiente e dos incentivos e vantagens capazes de induzir o
nosso desenvolvimento.

Ao comemorarmos os 150 anos de Montes Claros com júbilo, torna-
se imperioso enfatizarmos os 50 anos da nossa gloriosa Sociedade
Rural, que, irmanada com a Associação Comercial, foi responsável
pelas maiores conquistas do Norte de Minas. O Parque João Alencar
Athayde se transformou, durante os últimos 50 anos, graças à pujança
de nossas exposições, em palanque para Ministros, Governadores,
Secretários de Estado e outras autoridades fazerem compromissos
importantes, muitos transformados em realidade para nossa cidade e
região. Montes Claros, que durante muito tempo teve sua economia
alicerçada na atividade rural, deve muito aos líderes da classe rural, e,
neste momento, quero e preciso expressar o nosso reconhecimento a
todos eles, cumprimentando a diretoria da Sociedade Rural e, em
particular, seu talentoso e competente Presidente, Alexandre Viana.
Parabéns aos corajosos e incansáveis produtores, sertanejos que
carregam em suas mentes a têmpera do aço. Parabéns, Sociedade
Rural.

Quero encerrar, mas antes parabenizando todos os que foram
nossos parceiros na construção dos 150 anos de Montes Claros.
Parabenizo os trabalhadores, homens e mulheres, os professores, os
estudantes, as nossas crianças e os idosos.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Ana Maria Resende,
acompanho atentamente o pronunciamento de V. Exa. e desejo fazer
coro com V. Exa. na homenagem a essa cidade tão importante, que
guarda grande parte da história de Minas Gerais e do Brasil. Povo
querido de Montes Claros, vultos da história do Brasil que nasceram
ou que passaram por essa cidade.

Quero unir-me a V. Exa., nessa homenagem à cidade de Montes
Claros. A homenagem do nosso partido, o PSDB.

Também gostaria de me associar à V. Exa. na homenagem que faz
ao nosso governo. Um governo que, em tão pouco tempo, trouxe
tantas novidades ao Estado de Minas Gerais, em primeiro lugar pela
séria maneira de governar, por meio do choque de gestão e
economizando para poder investir no social. Na saúde, com a
regionalização, e no acesso da população, com o Pró-Acesso.

O meu aparte tem por objetivo solidarizar-me com V. Exa. em sua
homenagem, assim como defender o nosso partido.
Lamentavelmente, na vinda do Presidente, ontem, presenciamos o
ataque do Prefeito de Belo Horizonte ao PSDB, que muito fez por
Minas Gerais nos oito anos que esteve à frente deste país. Prova
disso é a duplicação da Fernão Dias, de Belo Horizonte a São Paulo.
Foi o governo do PSDB que fez essa duplicação. Se nós temos uma
situação estável no País hoje, em relação à economia, é graças à Lei
de Responsabilidade Fiscal que o PSDB implantou neste país. Da
mesma forma, a questão da saúde da família, que nasceu com o
Ministro José Serra, que a difundiu por todo o País.

Ontem, lamentavelmente, nosso partido foi atacado pelo Prefeito de
Belo Horizonte, num ato injusto, visto que o que foi feito em prol do
metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi obra do nosso
PSDB, após o governo Lula ter abandonado o metrô desta cidade.

Desculpe-me ter tomado o seu tempo, mas era importante associar-
me a V. Exa. nessa homenagem que faz ao PSDB, pelo trabalho
realizado, ao governo do Estado, que tanto vem realizando, e à
querida Montes Claros. Sua Montes Claros, mas também de todos
nós, mineiros e brasileiros. Parabéns.

A Deputada Ana Maria Resende - Muito obrigada, Deputado João
Leite. Gostaria de acrescentar ao seu pronunciamento que, num País
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grande e continental feito o Brasil, chega a ser ridículo alguém creditar
todas as benesses a apenas quatro anos de administração. Isso é
impossível.

Se o Brasil está passando por uma situação econômica adequada e
por uma melhoria social, tudo isso é conseqüência de um tempo
anterior à chegada desse administrador.

A história vai fazer justiça e mostrar a todos os brasileiros que
creditam ao Presidente da República o Bolsa-Família que isso não
tem nada a ver com ele, visto que ele apenas aumentou a quantidade
de pessoas beneficiadas por esse programa, ou melhor, mudou o
nome para ter a cara dele. E, assim, outros tantos feitos que também
poderiam ser lembrados aqui, mas que não há necessidade, porque
tenho certeza de que, um dia, o povo conhecerá a grande verdade. As
pessoas são enganadas por um determinado tempo, mas a vida
inteira ninguém consegue enganar ninguém.

Nosso partido, podem ter a certeza, ainda será valorizado pelo
trabalho que fez em prol do progresso da nossa terra e do
desenvolvimento do Brasil, da mesma forma com que o Aécio hoje é
conhecido por tudo o que faz por Minas Gerais, e em especial pelo
Norte de Minas, na saúde, na educação, no Pró-Acesso, enfim, em
todas as áreas.

Fiquei muito feliz ao assistir à apresentação do PMDI, quando o
Governador disse que a prioridade número um é a redução das
desigualdades regionais e entre todos os habitantes de Minas Gerais,
fazendo com que cresçamos. Com o crescimento do trabalho de Aécio
Neves e a valorização do trabalho do Presidente Fernando Henrique,
tenho a certeza de que o nosso partido, o PSDB, ocupará o espaço de
honra que merece.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Tadeu Leite, também norte-
mineiro, que foi um grande Prefeito de Montes Claros.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputada Ana Maria
Resende, estava ouvindo o seu pronunciamento do meu gabinete e
corri a tempo para homenageá-la e aplaudi-la. V. Exa. se referiu aos
150 anos de Montes Claros, ao progresso dessa cidade, da qual V.
Exa., como primeira-dama, também participou diretamente, junto ao
seu marido, Prefeito Jairo Ataíde.
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O que fazemos na política, sobretudo numa cidade como Montes
Claros, fica marcado indelevelmente. E, quando as marcas não ficam
somente nas obras, certamente ficam no coração e na alma do povo.
O que V. Exa. fez também o Deputado Jairo Ataíde, então Prefeito,
fez. Tenho a certeza de que nossa modesta atuação está esculpida na
alma e no coração do povo de Montes Claros, porque realizamos um
trabalho sério, bem intencionado. A história já está escrita com o
nome de V. Exa. e do Jairo, assim como o de outras pessoas que
colaboraram. Temos a convicção de que uma cidade como a nossa
Montes Claros não foi feita por uma pessoa apenas, numa época
apenas e num governo apenas, mas pelo trabalho de todos os que
participaram do seu progresso e hoje merecem essa homenagem nos
seus 150 anos.

Parabéns a V. Exa. por seu pronunciamento.
A Deputada Ana Maria Resende - Muito obrigada, Deputado Tadeu.

Quero deixar registrada aqui a importância dos anos em que esse
Deputado, jovem demais na época, esteve à frente da Prefeitura de
Montes Claros, onde fez uma grande transformação mudando o
enfoque da administração pública. A partir da sua gestão, Tadeu,
passamos a enxergar a causa social, o homem e a mulher mais
humildes, como prioridade. Montes Claros tem de agradecer a V.
Exa., que certamente mora e morará eternamente no coração de
todos os montes-clarenses. Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (O Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o
Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, prezados telespectadores da TV
Assembléia, povo de Minas Gerais, é com grande satisfação que subo
a esta tribuna para transmitir aos Deputados o anúncio feito pelo
Exmo. Sr. Governador Aécio Neves, na manhã de hoje, sobre o
aumento que será concedido aos servidores da educação.

O governo federal, por meio do chamado PAC da Educação, que é o
Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE -, prevê que, no ano
de 2010, nenhum professor de escola pública no Brasil poderá
receber vencimentos inferiores a R$850,00, para uma jornada de 40
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horas semanais.
O governo de Minas anunciou hoje que, a partir de janeiro do ano

que vem, será dado o piso de R$850,00 para os professores para uma
jornada de 24 horas. Em Minas Gerais quase todos os professores
têm uma jornada dupla. Na prática, eles receberão R$1.700,00 a partir
de janeiro de 2008, e não em 2010, como prevê o PAC da Educação
do governo federal.

É importante esclarecer e mostrar aos Deputados e ao povo mineiro
o esforço do governo em conceder esse aumento para mais de 160
mil professores de mais de 4 mil escolas estaduais do Estado. Para
que fosse possível concedê-lo, o governo precisou fazer o chamado
choque de gestão desde o início da administração estadual, em 2003.
Recordaremos aqui que o governo de Minas foi quem regularizou a
situação do 13º salário do servidor. Todos se lembram que, antes do
governo Aécio Neves, ele era pago em várias parcelas no ano
seguinte. A partir de 2003, o governo Aécio Neves passou a pagar
integralmente o 13º salário de todo servidor em dezembro. Foi
também o Governador Aécio quem passou a pagar integralmente até
o quinto dia útil de cada mês, sem escalas, a todos os servidores
públicos do Estado. Todos se lembram como era anteriormente o
escalonamento do pagamento do servidor público: chegamos a ter
sete escalas no mesmo mês.

Quero registrar também que o governo Aécio Neves pagou todas as
verbas retidas, ou seja, mais de R$100.000.000,00 dos servidores
públicos e pensionistas, e todos os precatórios trabalhistas dos
funcionários celetistas e estatutários. No seu primeiro mandato, o
Governador Aécio realizou vários concursos públicos, admitindo mais
de 32 mil funcionários públicos na máquina administrativa do Estado.

Estou aqui apenas recordando algumas ações do governo Aécio em
prol do funcionário. Muitas vezes o Governador e a sua equipe são
criticados porque, para os Deputados da Oposição, não ajudam os
funcionários nem têm carinho pelas categorias da administração
pública. Estamos aqui mostrando que isso não é verdade. O que foi
feito no governo Aécio não foi feito por nenhum outro governo na
história de Minas.

Quero ressaltar que os funcionários da educação e da saúde
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representam o maior contingente de servidores do Estado. Como
disse, são mais de 160 mil professores da rede pública. Realmente,
há um esforço muito grande do Governador para conduzir a máquina
pública e enxugá-la de tal forma que possa conceder esse benefício
aos professores de Minas. É o reconhecimento da importância dessa
categoria para o povo mineiro.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Essa notícia de V. Exa.
nos traz uma alegria muito grande, dentro do esforço que está sendo
feito em prol dos servidores.

Quero, rapidamente, fazer um cálculo matemático, a fim de ilustrar o
que V. Exa. traz a esta Casa. Temos hoje um piso em torno de
quatrocentos e poucos reais. Há um aumento previsto, parece-me, de
5% no mês de setembro e, conseqüentemente, chegaremos a um
salário de quase R$500,00. Se calcularmos o custo, a inflação, em
3%, com mais 10% atingiremos R$550,00. A previsão para janeiro de
2008 é um salário de R$850,00. Se subtrairmos desse valor
R$550,00, teremos algo em torno de R$300,00. Esse é o aumento
real que receberá o servidor.

Ainda é pouco. Sabemos que é pouco em relação ao que existe,
mas, dentro desse contexto, é um aumento extremamente
considerável, do ponto de vista de um aumento real, de uma inflação
controlada.

Essa notícia, acredito, deixará os servidores muito confortáveis.
Temos a certeza de que essas conquistas que começam neste
instante acontecerão em outros momentos. Dessa forma, o Estado vai
pagando essa dívida com os seus servidores, que há muitos anos
estavam esquecidos.

Está de parabéns o governo, assim como V. Exa., que traz esse
tema de tamanha importância para que todos nós, mineiros,
possamos nos alegrar.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Caro Deputado Lafayette de
Andrada, acompanhei o pronunciamento de V. Exa. e solidarizo-me
com V. Exa. em suas manifestações.

Na Presidência da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, participamos do ato de encaminhamento a esta Casa,
pelo Governador do Estado, do projeto de lei que prevê a elevação
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dos salários para R$850,00, a partir de janeiro de 2008.
Não foi só essa conquista. Como V. Exa. bem se expressou, o

choque de gestão é um esforço hercúleo feito pelo nosso Governador
Aécio Neves, que, durante a gestão de 2003 para cá, conseguiu
equalizar as contas, permitindo, dessa forma, vários avanços.

Esse aumento concedido é mais que isso, é um realinhamento. Ele
será concedido ao professor que ocupa um cargo de 24 horas, mas
gerará um piso duplo, ou seja, de R$1.700,00 para os professores que
têm dois cargos no Estado, diferentemente da proposta federal, que é
de 40 horas semanais, com um piso de R$850,00. Assim, poderemos
ter 48 horas/aula, com o valor de R$1.700,00. Isso é um ganho
significativo, o que mostra que o nosso Governador está
reconhecendo o papel dos nossos professores.

Conseguiu mais ainda, Deputado Lafayette de Andrada, pois
implementou o que era inédito não somente no pleito dos professores,
mas de todos os funcionários ligados à área escolar: a equiparação
com os salários da Seplag. Ficou demonstrado hoje, no lançamento
do plano de realinhamento dos salários dos servidores da educação,
um antigo anseio dos servidores que se concretizou.

O nosso Governador, juntamente com a Secretária de Educação,
que tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, deu ouvido ao
clamor da categoria. Digo mais ainda. Essa atitude mostra a
sensibilidade deste governo para o que entendemos como mais
importante no Estado de Minas: a educação. Saímos, mais uma vez,
na frente. Mostramos ao Brasil que Minas tem um governo sério e que
valoriza a educação com atos concretos. Muito obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Deiró
Marra. Acompanhei o pronunciamento de V. Exa. e também os
apartes. A notícia que o Governador Aécio Neves dá para Minas
Gerais e que V. Exa. transmite desta tribuna tem de ser comemorada.
Talvez essa seja, sem dúvida, a grande notícia para Minas. O carinho
que o governo demonstra com os nossos professores e as nossas
professoras é importante para o salto que Minas Gerais vem dando.
Esse salto de qualidade, sem dúvida, passa também pela educação e
pela valorização dos servidores do Estado, notadamente os servidores
da educação, nossas professoras e nossos professores.
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Comemoramos esse anúncio do Governador Aécio Neves. Esse
governo já havia tratado de algo fundamental, as tabelas, o plano de
cargos e salários dos servidores, e nesse momento concedeu o
aumento, mas agora temos, traduzido pelo Deputado Wander Borges,
algo robusto, importante, trazido pelos servidores. Nós, que durante
anos acompanhamos nesta Casa a luta dos professores,
comemoramos esse momento, essa valorização por parte do nosso
governo, governo do PSDB, do Governador Aécio Neves, voltado para
os servidores públicos. O salto de qualidade do Estado de Minas
Gerais vem transformando o nosso Estado. V. Exa. forneceu os dados
concretos de quando o governo se lembra dos seus servidores, do
precatório, do que o Estado devia a esses servidores, enfim, é um
governo preocupado com o lado social. Isso é demonstrado. Parabéns
pelo seu pronunciamento, Deputado Lafayette de Andrada. Muito
obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sou eu quem agradece o aparte
de V. Exa. Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de dizer que foi um
esforço muito grande. O Governador Aécio Neves iniciou o seu
governo com um Orçamento deficitário. O Estado estava com um
déficit anual de mais de R$2.500.000.000,00 e, logo no segundo ano
de governo, conseguiu déficit zero. A partir de então, pôde fazer
políticas salariais que concluem nesse anúncio alvissareiro de hoje,
em que está sendo dado aumento de mais de 60% aos servidores,
antecipando o que aconteceria somente daqui a três anos para janeiro
de 2008. Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que o governo Aécio, ao
contrário do governo federal, que ampliou o número de ministérios,
diminuiu as secretarias de Estado de 21 para 15; por meio do choque
de gestão, promoveu a extinção de mais de 3 mil cargos
comissionados; conseguiu aumentar em muito, graças a sua
eficiência, a arrecadação do ICMS. Esse governo realmente nos
orgulha de sermos mineiros.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa era a boa notícia que gostaria
de dar a todos os senhores. O governo de Minas antecipa em três
anos o famoso PAC da Educação. Muito obrigado e boa tarde.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Saudações ao Sr. Presidente, ao Sr. 1º-
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Secretário, a todos os nobres colegas Deputados, às pessoas que nos
acompanham nas galerias, aos telespectadores da TV Assembléia.
Antes de tomar o ponto principal que me traz à tribuna, quero dividir
com todos os colegas a alegria de termos um novo pastor à frente da
Arquidiocese de Mariana, o qual já tomou posse neste sábado: D.
Geraldo Lyrio. Mais uma vez, quero usar esta tribuna para não só
apresentar boas-vindas a D. Geraldo Lyrio, mas, sobretudo, para
desejar-lhe êxito em seu pastoreio. Ele conta com o apoio de todo o
presbitério marianense, que é numeroso, assim como o de todos os
cristão leigos, que, aos milhares, estiveram presentes em Mariana
para acolher o novo pastor.

Sr. Presidente, o assunto que mais me motivou a usar esta tribuna
não foi o PAC. Quando o Deputado Lafayette de Andrada expõe que
em Minas Gerais há essa remuneração dos servidores da educação,
ressalto que isso é uma questão de justiça. Está antecipando, na
verdade, mas quem anunciou o fato primeiro e quis fazer justiça com
esses servidores foi o governo federal. Infelizmente, no Estado temos
servidores recebendo ainda o piso salarial de R$225,00, tanto na
educação quanto na saúde, ou seja, o salário-base está abaixo do
salário mínimo. Enquanto eles estão na ativa, recebem ainda os
penduricalhos, mas, depois, na aposentadoria, os perdem e ficam com
o salário minguado. Que bom que vieram fazer justiça a esses
incansáveis e valorosos servidores!

Sr. Presidente, ontem, antes de o Presidente Lula vir a Minas
Gerais, ainda lá em Brasília, lançou o Plano Safra 2007-2008. É
importante destacar, relativamente a esse plano, que, desde 2004,
houve muito avanços - não se trata de os valores estarem
simplesmente aumentando. Ontem foram destinados até
R$12.000.000.000,00 somente para a agricultura familiar; quando Lula
assumiu a Presidência, eram somente R$2.000.000.000,00. Nenhuma
edição do Plano Safra foi lançada tal qual o ano anterior: sempre se
aprimorou cada grupo.

Quando falamos do Plano Safra, estamos nos referindo a um
conjunto de políticas públicas ou de programas que vêm a fortalecer a
agricultura familiar, não só ao Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar - Pronaf -, mas também o PAA e o programa
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de assistência técnica para os agricultores, pois não adianta alocar
mais recursos e garantir mais crédito para agricultura sem haver uma
assistência técnica adequada. É fundamental para o êxito da
agricultura ter também as grandes parcerias, até para facilitar o
crédito. Quero destacar que o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste
têm sido grandes parceiros.

Na assistência técnica, em Minas, a Emater tem exercido essa
parceria, embora reconheçamos que ela ainda pesa para os
Municípios, ou seja, para um Município que não tem uma renda ainda
significativa, um contrato da Emater custa, apenas com um técnico
agrônomo, cerca de R$2.000,00, isso sem contar o aluguel, a
secretária e todas as condições necessárias para esse técnico. Se for
um engenheiro agrônomo ou um veterinário, o custo fica ainda mais
elevado.

Então, como o Estado poderá avançar para facilitar assistência
técnica aos Municípios que têm baixa renda? O Deputado Lafayette
de Andrada, que me antecedeu, falou da economia do governo ao
reduzir as secretarias de Estado. Está bem, mas criaram-se novas
secretarias que, até hoje, não mostraram qual a sua finalidade. Aliás,
com todo respeito, as secretarias foram ocupadas, mas o governo não
ofereceu condições de trabalho. Foram ocupadas até por colegas
nossos, como o Deputado Neider Moreira, que esteve à frente da
Secretaria Especial para Assuntos de Reforma Agrária - Seara -, uma
secretaria criada no mandato anterior desse governo, mas que não
mostrou até agora a que veio; pelo menos um trabalho, facilitando
para que os jovens, homens e mulheres tenham acesso à terra. E há
muitas terras devolutas, terras públicas, muitas terras. Que essa
secretaria, no mínimo, priorizasse ações para que essas terras fossem
cedidas sobretudo a jovens, homens e mulheres que querem
permanecer no campo. O acesso à terra é o primeiro passo para não
só resgatar, mas para garantir definitivamente a dignidade do ser
humano. E o governo federal investe com parte do crédito e também
agora, dentro do próprio Plano Safra, com um recurso específico para
a assistência técnica. Para ser mais fiel ao Plano Safra, lançado no
dia de ontem, farei a leitura de alguns números e apresentarei alguns
comparativos. Comunico aos telespectadores que o ano-safra termina



1923

agora em julho, não é o ano civil. Estamos encerrando o ano agrícola,
o mês de agosto é um novo ano. Por isso, o Plano Safra é lançado
agora. Uma vez quitada a dívida, eles passam a ter direito a crédito
em agosto.

Em 2002 e 2003, só em Minas Gerais foram 77 mil contratos, com
R$224.000.000,00. Em 2006 e 2007, foram 166 mil contratos, com a
utilização de R$794.000.000,00. Quando foi feito o lançamento aqui,
nesta Casa, eles garantiram que, se houvesse demanda, destinariam
até R$1.000.000.000,00 para Minas Gerais. Temos que avançar ainda
mais.

A grande conquista de trabalhadores e trabalhadoras rurais, Sr.
Presidente, a novidade surpreendente quanto ao Plano Safra 2006-
2007, está nas mudanças dos juros. Para o Grupo A, investimento que
era de 1,15% ano caiu para 0,5% ano; o Grupo B, investimento era
1% e caiu para 0,5%; o Grupo C, custeio era 4% e caiu para 3%; o
Grupo C, investimento era 3% e caiu para 2%; o Grupo D, custeio era
4% e caiu para 3%; o Grupo D, investimento era 3% e caiu para 2%; e
o Grupo E, custeio e investimento eram 7,25% por ano, caiu para
5,5% por ano. Houve uma grande mudança facilitando ainda mais.

Nobre colega Rêmolo Aloise, isso sem contar o seguinte: se a
pessoa pagar em dia, tem um rebate de 25% na dívida. Se você pega
R$3.000,00, por exemplo, terá um rebate de R$750,00. Vai pagar
R$2.250,00 ao banco. O programa, de fato, está alavancando a
agricultura familiar. Sabemos da existência de transtornos porque, se
há uma grande oferta, com produções recorde a cada ano, com maior
fluxo de exportação, embora a agricultura familiar focalize o mercado
interno, o preço cai, ou seja, o lucro, a renda diminui.

Temos essa preocupação em relação à perda de renda da
agricultura, mas é importante lembrar que o próprio Plano Safra lança
também as novidades da agroindústria, possibilitando ao agricultor
familiar agregar valor a sua produção. Não se financia apenas
assistência técnica ou a produção, avança-se com a agroindústria
possibilitando ao agricultor familiar agregar valor ao que produz. O
lançamento de R$100.000.000,00 para o PAA é o próprio governo
federal comprando a produção. O governo federal facilita o plantio, a
produção, o beneficiamento e diz: pode plantar porque vamos
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comprar. Já está comprando por meio do PAA com três linhas. Uma
específica para merenda escolar, outra que doa para as entidades,
entre elas os vicentinos, as Apaes, creches, asilos e escolas. Não se
trata de compras para grandes armazéns. A doação é simultânea.
Toda semana o governo entregará os produtos a essas entidades.
Destacamos, então, o avanço, a conquista dos agricultores familiares
e reconhecemos a importância de o governo Lula estar nessa
interação, de ouvir o clamor dos trabalhadores do campo,
respondendo com medidas concretas. Há outros 10 milhões para
apoio aos agricultores familiares que atuaram no setor de
combustíveis renováveis, como microdestilarias. Além disso, maior
apoio aos produtores de leite cooperativados, forçando a organização.
O Pronaf Eco financia a tecnologia ambiental, produção de resíduos e
de energia.

O nobre colega Rogério Correia acaba de tomar posse e está à
frente da Delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Temos
um parceiro de Minas no Ministério. Desejamos êxito ao Deputado.
Sabemos que essa Delegacia tem grandes desafios e esperamos
avanços, sobretudo em relação ao crédito fundiário e à reforma
agrária, apoiando também o Incra. Parabéns ao Presidente Lula pela
sensibilidade de ouvir os trabalhadores rurais deste país. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, caríssimos
Deputados e Deputadas, amigos da galeria, telespectadores da TV
Assembléia, meus senhores e minhas senhoras; por reiteradas
oportunidades, tive a honra maior de usar este espaço para trazer
sempre boas notícias, enaltecendo, acima de tudo, o ritmo sério e
correto da governabilidade do Estado de Minas Gerais. Por várias
oportunidades, ocupei esta tribuna para fazer uma reflexão do
desenvolvimento e do progresso do nosso Estado. Há poucos dias,
com a mesma emoção que sinto hoje, anunciei ao Sul de Minas os
investimentos da ordem de R$300.000.000,00, autorizados pelo
Governador Aécio Neves para a contenção das enchentes históricas
daquela região, as quais abalaram as cidades de Itajubá, Santa Rita
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do Sapucaí, Pouso Alegre, e outras.
Em tantas e tantas oportunidades, aqui estivemos para fazer essa

mesma reflexão das ações vigorosas implementadas pelo Governador
Aécio Neves. Não poderia ser diferente nesta tarde. Com a mesma
alegria e talvez com muito mais satisfação e emoção, aqui venho para
saudar todos os servidores da educação. Olhando no retrovisor da
história, desde o primeiro momento em que o Governador Aécio
Neves assumiu o governo, em 2003, em seu primeiro discurso, S.
Exa. manifestou uma intenção séria, correta e transparente de
destacar a área da educação como uma de suas prioridades no
primeiro momento.

Não podemos desconhecer as dificuldades que o Governador
enfrentou ao iniciar o choque de gestão, tão respeitado e conhecido
por todos os Estados brasileiros e, particularmente, pelo governo
federal. Conseguiu, por meio da credibilidade do seu governo e de sua
determinação desde 2003, resgatar a máquina administrativa. Reduziu
o salário do Governador e do Vice-Governador e reduziu, em número
considerável, as secretarias de Estado. Procurou enxugar a máquina
da forma necessária para que pudesse, a passos largos, trazer ao
povo mineiro a segurança da governabilidade do País e do Estado.

Hoje, como não poderia ser diferente, tenho a alegria de
homenagear os servidores da educação. Caríssimo Deputado João
Leite, desde 2003, participamos de várias audiências, reivindicando ao
Governador Aécio Neves e ao Secretário Anastasia ações em favor da
educação do nosso Estado.

Aliás, essa tônica jamais esteve ausente do sentimento dos
parlamentares e deste governo. Todos, é necessário dizer, por
solidariedade ao governo, buscávamos, acima de tudo, um meio, um
mecanismo necessário para que os servidores da educação fossem
valorizados desde o seu início. Tenho a certeza disso pelos
pronunciamentos do Governador. Na última reunião deste semestre, o
Governador, mais uma vez, dá prova da sua honestidade e dignidade
em favor de todos os servidores da educação, enviando uma
mensagem a esta Casa e garantindo, a partir de 2008, o maior piso
salarial do Brasil pago na educação: R$850,00. Então, caro Deputado
Bráulio Braz, temos muito a comemorar. Minas, mais uma vez, sai na
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frente, com essa mensagem, essa reflexão, esse conjunto de normas
que o Governador tanto tem aprimorado para a valorização de todos
os servidores da área da educação. Já pudemos discutir e aprovar
aqui inúmeros planos de carreira. Agora é chegado o momento de
homenagearmos toda a classe da educação com essa mensagem,
que vai ao encontro dos interesses maiores do povo do nosso Estado.
Quantas e quantas audiências públicas tivemos neste Plenário,
ouvindo as reivindicações de todos os servidores, que fazem, acima
de tudo, do apostolado o seu mister. Cumprimentamos todos os
servidores para dizer que o Governador cumpriu o seu compromisso.
Se não o fez, fê-lo em decorrência da sua responsabilidade maior
para imprimir, seriamente, o choque de gestão tão respeitado por
todos os Governadores de Estado que aqui comparecem, para
conhecer de perto o mecanismo extraordinário que tem sido modelo
para todo o País. Participamos isso - como aqui já foi feito -
agradecendo ao eminente Governador o seu afeto e apreço à
educação, fazendo com que essa mensagem seja retribuída em favor
de todos que lutam e labutam em prol da educação no Estado de
Minas Gerais.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Prezado Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e fazer uma
correção. V. Exa. falou em R$800,00, mas são R$850,00. Isso
demonstra e cria, em nosso objetivo, um caminho extremamente
seguro. Várias categorias já foram melhoradas, e isso é uma
constante. Conseqüentemente, à medida que o Estado vai
organizando-se, maturando-se e capacitando-se, os benefícios vêm.
Há de ressaltar que, às vezes, não chegamos ao ponto que
queremos, devido às dificuldades e às condições econômicas
existentes no País. Mas esse é o caminho correto no qual Minas
Gerais traça suas linhas, reorganizando o Estado e podendo trazer
mais serenidade, tranqüilidade e, sobretudo, mais qualidade de vida
às pessoas.

Este momento é de suma importância, porque não se trata de
inauguração, descerramento de placa, asfalto, construção, cimento e
areia. Trata-se de investimento no ser humano. Esse investimento é a
mudança de comportamento; e quem tem a ganhar somos nós,
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mineiros.
Está de parabéns o Governador Aécio Neves e V. Exa. pelo

pronunciamento.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Neste novo momento em que a

educação de Minas Gerais terá o piso de R$850,00 - diga-se de
passagem, o maior do Brasil -, está sendo atendido o interesse dos
professores, que, durante longos anos, ministraram suas aulas e
fizeram a educação de qualidade do nosso Estado.

O Deputado Bráulio Braz (em aparte) - Obrigado, eminente
parlamentar Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, que, do alto de sua sabedoria, ocupa a tribuna
para homenagear o governo de Minas Gerais, bem como para fazer-
lhe justiça, já que apóia as decisões do nosso Governador, no que se
refere à melhoria das condições dos servidores da educação do
Estado, algo mais que merecido.

Na educação - e considerando-se ainda a nossa base familiar -,
junto aos nossos professores e aos demais servidores da rede pública
de ensino, formamos o nosso caráter. Minas Gerais está de parabéns,
pois será um dos Estados que, daqui para a frente, melhor
remunerarão os professores. Na minha opinião, esse é um passo
importante para consolidar o progresso do nosso Estado. O
Governador vem fazendo muito. Como disse o eminente companheiro,
era necessário cuidar da infra-estrutura, mas era preciso também
colocar, em primeiro plano, o servidor público da educação. No final
do ano passado, durante a nossa campanha política, o Vice-
Governador Antônio Augusto Anastasia falou sobre essa questão.
Disse que o governo estava trabalhando para isso, ou seja, para
melhorar as condições de vida do servidor da educação em nosso
Estado.

Portanto, mais uma vez, parabenizo V. Exa. por ocupar a tribuna
desta Casa para tratar de coisas boas, produtivas. Afinal de contas,
nem só de críticas devemos viver nesta Casa. Devemos também
parabenizar, elogiar os colegas e até nos vangloriar por fazermos
parte de uma estrutura partidária que leva a política a sério. Quanto a
essa missão, estamos ombreados com o Governador Aécio Neves, a
fim de melhorarmos as condições de vida do povo mineiro, quiçá, do
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Brasil. Parabéns!
O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

iria evitar este aparte, mas não me contive. V. Exa., como sempre, de
maneira oportuna, sobe a essa tribuna. Sua carreira, no Parlamento, é
marcada pelo vigor, entusiasmo e presença permanente. Nesta
oportunidade, faz um relato histórico muito fiel de tudo o que
aconteceu. V. Exa. demonstra a sensibilidade da bancada da base do
governo na Assembléia Legislativa, que está sempre preocupada com
questões dessa natureza.

Na legislatura passada, o governo encaminhou a esta Casa o plano
de cargos e salários, que ensejou uma discussão com os servidores.
Destaco que, em alguns momentos, essa discussão tornou-se difícil,
já que os servidores, há anos, foram penalizados, sem receber
aumento nem reconhecimento. Lembremo-nos, por exemplo, das sete
chamadas, bem como do atraso do 13º salário, o qual acontecia em
governos anteriores. O atual governo vem acertando todas essas
questões com os servidores.

É importante dizer ainda que o governo enfrentou um difícil
momento, com o objetivo de cuidar das contas do Estado de Minas
Gerais. Diante disso, enfrentou dificuldades, momentos delicados
envolvendo os servidores públicos. Na verdade, ele agiu, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, de maneira diferente da utilizada pelo governo
federal, que agora busca outro caminho: criar uma legislação contra a
greve no serviço público. É isso o que o governo Lula pretende neste
momento, já que manteve uma palavra dura contra os servidores.
Hoje várias categorias estão em greve. É o caso, por exemplo, do
Ibama e do Incra. Todos estão querendo conversar com S. Exa., o
Presidente Lula, mas não conseguem.

O Governador Aécio Neves tratou os servidores de Minas Gerais
com dignidade. Acertou com eles a questão do pagamento e do
décimo-terceiro; agora, anuncia esse importante aumento para a
educação em Minas Gerais. Obrigado. Parabéns pelo
pronunciamento!

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Sr. Presidente, o Deputado
Dalmo é sempre atuante, trabalha com altivez e sabedoria, sendo um
exemplo na Casa. Sabemos hoje que sua vida é voltada
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principalmente para o setor da educação. Hoje é dia de alegria, de
contentamento e de satisfação para os mineiros, principalmente para
mim, até porque sou filho de uma professora que, há muitos anos,
dedica-se ao magistério ibiritense e ao setor educacional de Minas. É
uma felicidade imensurável.

Neste momento, quero aplaudir a manifestação de V. Exa. e aplaudir
intensamente este gesto altamente precioso do Governador Aécio
Neves, que está reconstruindo Minas. Depois de pôr em ação um
vigoroso choque de gestão aqui, em Minas Gerais, implementando
obras valorosas em todos os setores, agora vem coroar sua
administração vitoriosa implantando, aqui, em Minas, o maior piso
salarial para o setor da educação do País.

Parabéns, Governador Aécio Neves, por mais essa atitude
realmente merecedora dos nossos elogios. Tenho certeza absoluta de
que qualquer palavra nossa aqui será insuficiente e pequena para
registrar de forma histórica este momento de Minas, proporcionado
pelo Governador Aécio Neves. Ao mesmo tempo, a nossa palavra
será muito pequena e muito singela para registrar o quanto são
importantes o trabalho, a abnegação, a vocação, o talento e a
sabedoria na vida de cada um de nós.

Portanto, Deputado Dalmo, continue assim, com este brilhantismo.
Para nós, é um prazer muito grande compartilhar deste momento e
deste governo vitorioso do Governador Aécio Neves.

Sr. Presidente, quero registrar que ontem Ibirité esteve no Palácio
das Artes, ao lado de diversas cidades. Quero fazer justiça e render
minhas homenagens ao Presidente Lula, que, com sua sensibilidade e
sua vida voltada para os pobres, também ontem, em um gesto
republicano e louvável, contando com a preciosa colaboração do
Governador Aécio, que fez o dever de casa, administrou com talento,
seriedade e probidade ao lado dos Municípios, teve oportunidade de
entregar a Minas um grande e vigoroso pacote de obras.

Ibirité, minha terra natal, muito bem administrada pelo meu irmão
Toninho Pinheiro, está tendo oportunidade também de ser
contemplada com mais R$70.000.000,00, que serão importantíssimos
na vida do povo ibiritense, haja vista que Ibirité é uma das cidades
mais pobres do Estado de Minas Gerais.
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Por meio das parcerias, das administrações marcantes, ousadas e
modernas, Minas Gerais vive este momento tão festivo e
extraordinário. Parabéns! Ilustre Deputado, que Deus continue
abençoando sua trajetória aqui, na Casa.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Meu caro Deputado
Dalmo, gostaria de cumprimentá-lo não só pelo pronunciamento que
agora faz, nesta tarde, mas também pelo seu trabalho nesta Casa. V.
Exa. é um representante da nossa região do Sul de Minas, e sou
testemunha de sua abnegação, empenho e dedicação aqui, na Casa,
e na representação que V. Exa. faz tão bem dos habitantes da nossa
região.

Quero cumprimentá-lo também pelo tema que V. Exa. escolheu para
fazer seu pronunciamento nesta tarde. A educação realmente é uma
bandeira que está sendo adotada em nosso Estado, de maneira
impecável, pelo Governador Aécio Neves. Estamos acompanhando o
trabalho do Governador Aécio Neves e de toda a sua equipe. Seu
choque de gestão está sendo copiado no Brasil inteiro. Sua forma
austera, competente e determinada de governar Minas Gerais,
sempre tendo a educação como bandeira principal.

Acompanhamos todo o seu período do primeiro mandato e agora do
segundo mandato. Vimos como melhorou a infra-estrutura da
educação e as condições físicas das escolas por todo o Estado, mas
faltava esta ação para com as professoras do Estado de Minas
Gerais.

De forma extremamente competente, com grande força e expressão,
felizmente o Governador conseguiu mudar o panorama do ensino e da
vida das professoras do nosso Estado. Concedeu um aumento
considerável, um piso de R$850,00, podendo fazer a dedicação em
dobro, ou seja, dobrando o salário. Trata-se de algo inusitado no País
e merece ser aplaudido por todos.

Minas Gerais começou a mudar com o choque de gestão, mas a
mudança efetiva começa por meio dessa atitude forte, expressiva, que
trará muitos benefícios ao nosso Estado, ao Governador Aécio Neves.
Parabenizo o governo, sua equipe, o Governador Aécio Neves e V.
Exa. pelo seu trabalho e pronunciamento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço ao Deputado Carlos
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Mosconi. Caríssimo Deputado João Leite, registro a satisfação de
todos os parlamentares por essa boa notícia: o Governador presenteia
todos os servidores da educação do Estado de Minas Gerais.
Obrigado, Governador Aécio Neves, por esse importante
empreendimento em prol dos servidores da educação do nosso
Estado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

imprensa, telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia,
público das galerias, funcionários da Casa, pretendia falar 10 minutos,
mas me restaram apenas 3. Isso é democracia.

Esse assunto é importante e diz respeito a essa área. Quem dera
houvesse tardes com boas notícias por parte dos governos federal e
estadual como as que tivemos na tarde de hoje. Esta Casa mostra-se
extremamente proativa ao trazer tantos benefícios, principalmente aos
funcionários, mas também ao progresso do nosso Estado.

A questão dos designados veio à tona no final do ano 2002, quando
uma servente que acompanhava a APPMG, numa visita ao então
Governador Itamar Franco, desmaiou. O motivo do referido desmaio é
que ela não havia passado no concurso da época, vivendo o mesmo
drama de cerca de 20 mil serventes, que também não passaram
naquele concurso e provavelmente perderiam seu emprego. A maioria
trabalhava lá há mais de 20 anos. Com a homologação do concurso
pelo Governador Itamar Franco, nem os funcionários designados nem
as funcionárias da área serviçal do Estado, principalmente da área da
educação, teriam como sustentar sua família, visto que a maioria era
arrimo de família. Em decorrência disso, oito serventes apelaram para
o suicídio, segundo as estatísticas da APPMG, além do acometimento
de muitas doenças.

Desde a minha chegada a esta Casa, tenho tentado ser parceiro
para encontrar solução para os servidores de todos os setores do
nosso Estado, bem como para os servidores designados,
principalmente os da área educacional, que são a maioria e
apresentaram diversos requerimentos ao governo do Estado e às
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Secretarias de Educação e de Planejamento pedindo uma solução
para o impasse.

Solicitei audiência pública nesta Casa, na época como Presidente da
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática desta
Assembléia, audiência que não se realizou, a pedido do governo de
Minas, que estaria procurando outras soluções para o caso.

É preciso narrar aqui a sensibilidade do Governador Aécio Neves,
que, à época da homologação do concurso por Itamar Franco, logo
que assumiu o governo, teve como primeiro ato suspender a
homologação do concurso para Auxiliar de Serviços do Estado de
Minas Gerais.

Em virtude da suspensão da referida audiência pública na
Assembléia, em comum acordo com a Associação dos Professores
Públicos de Minas Gerais - APPMG -, presidida pela extraordinária
Profª Joana d'Arc, apoiada pela Federação das Associações de Pais e
Amigos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg -, por
intermédio de seu grande Presidente, Mário de Assis, realizamos uma
reunião, na realidade um verdadeiro congresso, dado o número de
designados que vieram ao Hotel Normandy, no dia 6/4/2006, quando
tratamos do assunto dos milhares de servidores que não conseguiam
ter seus direitos reconhecidos.

Também participei de diversas reuniões com o então Secretário de
Planejamento e Gestão, Antônio Augusto Anastasia, para solicitar
providências quanto à situação da aposentadoria desses servidores, à
continuidade da manutenção de seus contratos, milhares renovados
ininterruptamente há mais de 20 anos, em especial os de professores
e professoras e auxiliares de serviço das escolas.

No dia 18/4/2006 apresentei nesta Casa outro requerimento de
audiência pública para discutir, e discutimos, a questão dos servidores
designados da Uemg.

No dia 7/6/2006 fui a Brasília, acompanhado de um grupo de
designados e designadas, que foram em dois ônibus fretados pela
APPMG e com a participação da Fapaemg, e também acompanhado
pelo brilhante defensor dessa mesma causa, o meu colega Paulo
Piau, hoje Deputado Federal.

Na ocasião, nossa comitiva visitou todos os gabinetes dos
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Deputados Federais da bancada mineira, todos os Senadores de
Minas, aliás, por sugestão da Presidente da APPMG, Profa. Joana
d’Arc, visitamos a Deputada Federal e Juíza de grande conceito Dra.
Denise Frossard, no intuito de buscarmos uma solução em âmbito
federal para o nosso Estado.

Para encerrar, vou enunciar as formas de lutas que os servidores
encontraram, numa parceria com a APPMG: sem prejudicar alunos,
foram a Itinga e procuraram falar com o Presidente Lula e com o
Governador Aécio Neves, para solicitar audiência; solicitaram
audiências públicas, sempre de forma pacífica, nesta Assembléia;
visitaram Juízes e Promotores; acamparam na porta do Palácio da
Liberdade durante três dias e fizeram uma vigília de orações pedindo
resolução para o problema.

Na ocasião, entregaram ao Governador uma imagem de Nossa
Senhora das Graças, benzida pelo saudoso D. Luciano Mendes de
Almeida. Na época, D. Luciano intercedeu junto a Deus por todos os
servidores e servidoras e disse aos presentes: “Não deixem que elas
morram ou sejam mandadas embora sem gozarem dos benefícios da
previdência que elas construíram e que merecem ter”.

Encerramos nossa fala parabenizando a Secretária de Educação,
Profª Vanessa Guimarães; a Secretária de Planejamento, Dra. Renata
Vilhena; e o Governador Aécio Neves, além do Vice-Governador
Antônio Augusto Anastasia. Esse governo foi citado por 90% dos
oradores que nos antecederam, tendo em vista o reconhecimento e a
valorização dos profissionais da educação em todos os níveis. Pouco
a pouco, o Governador vem corrigindo as injustiças que aconteciam
no nosso Estado. Portanto parabenizamos o Governador Aécio Neves
e trazemos para o conhecimento de todos esse brilhante trabalho de
sensibilidade humana e social, além do reconhecimento do valor do
servidor.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
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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 1.289/2007, do Deputado
Délio Malheiros, ao Projeto de Lei nº 1.323/2007, do Governador do
Estado, por guardarem semelhança e por tratarem de matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado.

Mesa da Assembléia, 28 de junho 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 Requerimento nº 765/2007 ao
Requerimento nº 692/2007, ambos de autoria da Comissão de
Educação, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 28 de junho de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 800/2007, das Comissões de Direitos Humanos e
de Segurança Pública, e 801 e 802/2007, da Comissão de Saúde.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 27/6/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.011/2007, do Deputado Djalma Diniz, 1.072,
1.074 e 1.113/2007, do Governador do Estado, e 1.098/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, e dos Requerimentos nºs 760 e
761/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça; de Segurança Pública
- aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 27/6/2007, do Projeto de
Lei nº 1.119/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e
Requerimentos nºs 753 a 755/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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e 764/2007, do Deputado Weliton Prado; de Administração Pública -
aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 27/6/2007, dos
Requerimentos nºs 722/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 723/2007,
do Deputado Leonardo Moreira; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 27/6/2007, dos
Requerimentos nºs 670 e 671/2007, este na forma do Substitutivo nº
1, do Deputado Weliton Prado; de Política Agropecuária - aprovação,
na 15ª Reunião Ordinária, em 28/6/2007, dos Requerimentos nºs
719/2007, do Deputado Deiró Marra, e 758/2007, do Deputado Jayro
Lessa; e de Turismo - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em
28/6/2007, dos Projetos de Lei nºs 773/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 905/2007, do Deputado Chico Uejo, e dos
Requerimentos nºs 721, 757 e 759/2007, do Deputado Jayro Lessa
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Sebastião Costa, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 556/2007, e Neider Moreira, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 1.008/2007 (Arquivem-se os projetos.).

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ademir Lucas, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la
ao Deputado Rêmolo Aloise. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados
e pessoas que estão presentes neste Plenário acompanhando os
trabalhos desta tarde, alguns assuntos me trazem hoje a esta tribuna.
Um deles para rememorar os últimos Governadores deste Estado,
começando pelo Dr. Tancredo, posteriormente pelos Drs. Newton
Cardoso, Hélio Garcia, Eduardo Azeredo, Itamar Franco; e atualmente
Aécio Neves, no segundo mandato.

Não se pode medir e pesar o que se tem feito nesses quatro anos
do governo Aécio Neves.

Cheguei aqui em 1990 e tive a oportunidade de passar por vários
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Governadores. Dificilmente aquele que ocupar o Palácio da Liberdade
fará o que o Governador Aécio fez, pois apenas dará continuação a
essa imensidão de projetos e de planos realizados.

Não poderia deixar de trazer aqui o meu reconhecimento pela
maneira com que esse governo tem atuado. Onde? Na saúde, na
educação, nas rodovias, nos aeroportos. Ao final das contas,
Deputado Fábio Avelar, nosso companheiro de várias jornadas,
encontra-se a mão do governo em todos os setores que V. Exa.
qualificar.

Do meu Sudoeste, agradeço a PPP da BR-050.
Deputado Gustavo Valadares, em 1965 entrei na Faculdade de

Medicina Federal Alfredo Balena. Quando vinha a Belo Horizonte,
pegava um ônibus na Balsa do Guapé, no Rio Grande. Talvez muitos
aqui não a conheçam. Demorava entre 12 e 14 horas para chegar até
aqui. As coisas mudaram. A MG-050 ainda se encontra altamente
perigosa, mas, passando por lá, já notei várias máquinas, Fábio,
abrindo os barrancos, as encostas. Abrirão as pontes.

Esse é um reconhecimento profundo deste Deputado lá do
Sudoeste, que já anda nessa rodovia há 33 anos.

Então, juntam-se as minhas palavras às dos oradores que me
antecederam.

Outra questão que quero colocar para a reflexão dos Srs. Deputados
diz respeito ao meu pronunciamento de ontem. Ontem o Ministério
Público foi citado aqui. Hoje, lendo os jornais de grande circulação do
Estado, deparei com uma nota do Sr. Procurador-Geral do Estado
dizendo que o que se falou aqui ontem eram questões pontuais. O
que  significa isso? Nobre filho do meu querido amigo Agostinho
Patrús - tive a felicidade de ser 1º-Secretário do seu pai -, não entendo
dessa maneira. Não há questões pontuais, Lafayette. Não se trata de
questões pessoais, mas sim de questões que envolvem todo o
Estado.

Somente 54 cidades não têm Promotorias próprias, mas são
servidas por auxiliares das outras Promotorias. Então, não entendo
que sejam questões pontuais.

Um determinado Deputado desta Casa, no corredor, nesta manhã,
fez-me uma recomendação. Ele tem a metade da minha idade, não só
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de mandato, que é muito mais, mas de idade mesmo. Disse-me que
eu não era a pessoa ideal para questionar o Ministério Público. Olhei
bem para a face dele. Aliás, os cabelos dele são longos, mais do que
os de Apolo. Não tem a beleza da face do deus, mas tem o
brilhantismo e a inteligência de um ser vertebral. Por falar em ser
vertebral, Deus me deu condição de me formar em medicina. O
crânio, Lafayette, está acima do pescoço, do tórax, do estômago, da
região pélvica, do escroto, do joelho e do pé. V. Exa. sabe qual a
razão disso? Porque ele comanda. Sem comando, não se chega a
lugar nenhum.

Aqui não há biruta de campo de aviação, que, a cada hora está de
um lado. Aqui há posições formadas, há pessoas que têm
representação popular.

Hoje esse nobre Deputado me disse que eu tinha problema com o
Ministério Público. Tenho sim. Em 1997 houve um processo cível e
outro criminal. Sabem por quê? Porque comprei um acelerador de
partícula para tratar os doentes de câncer e que está instalado lá.
Lamentavelmente, entenderam que eu seria tratado de homoplasia.
Graças a Deus, não tive essa homoplasia. Respondi, sim, a
processos, entretanto fui absolvido criminal e civilmente. Em
experiência de oito anos, tive os bens e a conta-salário bloqueados.

Nobre Pastor Vanderlei, tenho experiência para falar, sim, sobre
essas questões. Perguntei ao nobre Deputado: “Você sabia que a sua
cabeça possui dois lóbulos, o direito e o esquerdo? E que o esquerdo
está mais ligado ao sexo masculino do que ao feminino? Por quê?
Porque o lado esquerdo é o da razão, e as minhas idéias, nobre
Deputado, são baseadas na questão racional. Tenho 160 trilhões de
neurônios, 100 mil sinapses, e, multiplicando-se um pelo outro, não
uso nem mesmo 1% da minha capacidade de pensar e de transmitir
as minhas idéias”. Eu lhe disse que contaria uma história que nunca
mais o faria esquecer-se deste Deputado.

Quando era médico, chegaram a meu consultório um velhinho e
uma velhinha. O velhinho me disse que estava com problema urinário
e que gostaria de fazer o exame de próstata. Disse-lhe:
“Perfeitamente”. Não detalharei anatomicamente a posição de uma
pessoa ao fazer esse exame. Fiz um toque com o maior respeito. Com
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respeito, viu, gente? Encontrei uma intumescência prostática. Para
aqueles que não sabem do que se trata, nada mais é do que o
aumento do volume da próstata. Disse-lhe que não era um caso de
prostectomia nem de ato cirúrgico. Aliás, sou cirurgião graduado.
Recomendei-lhe usar um supositório, que daria tudo certo. Continuei
as consultas, Vanderlei, mas, daí a pouco, a minha secretária me
disse: “Aquele velho com aquela velha querem novamente falar com
você”. Disseram que não entenderam o que eu havia dito do tal
supositório. Eu lhe disse que deveria usar na extremidade anal. E ele
respondeu: “Muito bem, tá bom”. Saíram do meu consultório, porém,
mais tarde um pouco, ele retornou: “Doutor, não entendi o negócio do
supositório”. Eu lhe disse que deveria pegar o supositório e colocar no
orifício anal. No outro dia, ele voltou: “Doutor, eu não estou
entendendo, o senhor poderia me explicar melhor?”. Disse-lhe que ele
estava com intumescência prostática, que a próstata estava
aumentada e que ele estava urinando pouco e que algumas gotas
caíam no pé, fato normal na idade dele. Após 60 anos, há aumento da
próstata em todos os homens. Eu lhe disse: “O senhor coloca esse
supositório no ânus”. Ele me respondeu: “No ânus?” Passados dois,
três dias, ele voltou e disse que não havia entendido muito bem.
Perguntei: “O senhor não entendeu?”. Ele me respondeu: “Não, não
entendi”. Novamente expliquei-lhe: “O senhor coloca isso naquele
lugar”. Ele disse: “Agora entendi”.

Deputado cabeludo, V. Exa. me deu hoje a grande oportunidade de
fazer uso desta tribuna. Vim, falei, critiquei. O que eu disse?
Canalhas. E tem, sim. O que eu disse? Corruptos. Tem, sim. Aí me
disse: “Mas não tem pedófilos”. Falei: “sua memória está
ultrapassada, você quer nomes?”. Ele perguntou: “Mas tem?”. Disse-
lhe que deveria procurar, pois talvez encontrasse.

Não foi uma crítica ao Ministério Público, órgão por que tenho
respeito absoluto, mas àqueles que são irresponsáveis e querem
denegrir a imagem, a qualquer custo, de agentes políticos e outras
pessoas.

Dr. Jarbas Soares, aceito sua posição de Procurador-Geral do
Estado. Tenho certeza absoluta de seus deveres e compromissos.
Não vim atacá-lo e jamais o farei. Senhores do Conselho do Ministério
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Público, 11 Procuradores, tenho-lhes respeito absoluto; Dr. Perdigão,
Presidente da Associação dos Promotores e Procuradores de Minas
Gerais, tenho-lhe o maior respeito; mas não posso, de maneira
nenhuma, Deputado da época da Província - da época em que Pedro
II foi elevado à maioridade para assumir, juntamente com o Andrada,
a direção da Província -, aceitar essa situação. Aqui nesta Casa há 13
Prefeitos, Deputado Antônio Júlio, e eles sabem o que é uma
perseguição por meio de uma instituição chamada Ministério Público.

Muitos de vocês indagarão qual é a razão de eu estar usando a
tribuna para justificar um pronunciamento de ontem, mas afirmo que
estou usando, sim, e usarei, pois falei a verdade. O que esta Casa
quer? Ela é muito simples e objetiva, Pastor Vanderlei, e quer o
seguinte: transparência nas contas do Executivo, do Legislativo, do
Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e também do Ministério
Público. Qual é o problema?

Se não me engano, existe um projeto de lei, de iniciativa do
Ministério Público, que chegou a esta Casa no ano passado.
Estávamos discutindo sobre política salarial. Não discuto e não posso
discutir com quem quer que seja qual valor que se deve colocar em
uma política salarial, pois não conheço o mecanismo que trata do
assunto, mas naquele momento houve uma idéia em movimentação
de que se deveria estabelecer o teto salarial. Muito bem,
estabelecemos um teto; o Governador, outro; e o Ministério
determinou o teto de R$19.000,00, então ele tem um teto fixo - não é
variável, não - nesse valor.

Muito bem, existia um projeto aí, de iniciativa do Sr. Procurador, em
que se pedia gratificação e indenização para os Promotores que
estavam trabalhando em outras comarcas. Entretanto, a indenização
era um cheque em branco, Deputado Gustavo Valadares, pois não se
dizia quanto seria. A gratificação para atender uma outra comarca é
R$3.000,00: 19 mais 3 são 22, com mais a indenizatória, são 25.
Disseram que ganham mais de R$30.000,00. Não tenho essa certeza,
mas é fácil saber isso: basta requerer. Esta Casa, no seu princípio
fundamental da fiscalização, tem todo o direito de saber qual o salário
de qualquer um dos funcionários públicos do Estado.

Não entrarei por esse caminho salarial, mas não posso também abrir
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mão de que, na tramitação desse projeto, que já passou por duas
comissões e irá para a Comissão de Fiscalização Financeira, esta
Casa faça uma audiência pública com a finalidade de esclarecer o que
se pede, o que se quer.

O que se está querendo? Transparência. Não vai aqui, em hipótese
nenhuma, pontuação minha ou de quem quer que seja. Não é essa a
nossa questão. Não existem divergências de poderes de instituição.
Existe, sim, direito a ser cumprido.

Ontem, quando os Deputados usaram da palavra para colocar em
pauta várias questões pessoais, não foi unicamente para se defender,
mas para trazer à discussão e colocar as coisas em seus devidos
lugares. Vai, então, neste meu pronunciamento um requerimento ao
Sr. Procurador Dr. Jarbas Soares, por quem tenho o maior respeito.
Tenho muitos amigos na Procuradoria e Promotores no interior. Que
façamos uma discussão aberta. Qual é o problema? Há a Comissão
de Fiscalização Financeira na terça-feira, da qual o Deputado
Lafayette de Andrada faz parte. Vamos discutir abertamente, com
clareza. O que está havendo pontualmente? Não, não há pontuação.
Há, sim, vontade de colocar as coisas nos devidos lugares. E que se
convide o conselho, o Presidente da Associação dos Municípios e
Promotores para discutirmos abertamente o que está acontecendo. O
que não se deve e não se pode é aceitar o denuncismo por
denuncismo. Isso não podemos mais aceitar.

Entenda bem, Deputado que ontem me interpelou. Tudo na vida tem
seu fim. Se eu ainda não cheguei ao meu fim, é porque não chegou a
hora. Independentemente de qualquer situação, ninguém terá o direito
de cortar ou algemar a minha palavra. Aqui estou pelo meu quinto
mandato. Não, não vão fazer. Nasci em berço humilde, espanhol e
italiano. Tenho ainda um pouco de sangue. Tenho três filhos, dois
formando-se em medicina e um em advocacia. Tenho honra ainda
para me manter aqui. E muita honra. Sr. Deputado, respeite-me. Não
venho aqui falar sobre um único assunto. Não tive 110 mil votos, mas
tive 50 mil. Sou o 34º Deputado desta Casa. Não me importa a
suplência ou a efetividade. Importa-me, sim, o respeito. E eu não abro
mão, a não ser a Deus. O meu muito-obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)- Na verdade, venho
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aqui em nome dos parlamentares, pelo menos da grande maioria dos
que se encontram neste Plenário nesta tarde. Somos solidários com
V. Exa. a respeito do seu pronunciamento e da situação que foi
apresentada, se não me engano, na tarde de ontem, por um único
parlamentar.

Esse não é o sentimento da maioria. V. Exa., como fez ontem, hoje
presta um grande serviço à população mineira quando apresenta, de
forma transparente, a remuneração atual dos Promotores do nosso
Estado e a perseguição a alguns daqui, daquele ente e do Ministério
Público para com os agentes políticos. Que fique bem claro: essa
perseguição não acontece só com parlamentares desta Casa; ela não
ocorre só com parlamentares estaduais ou federais, ela acontece com
Prefeitos. Prefeitos que vivem para ver os seus Municípios
melhorando a cada dia, apesar da situação financeira quase
desesperadora de pelo menos 90% deles.

Ontem, conversava com outro parlamentar desta Casa. Ele me disse
que um Promotor de uma pequena cidade do interior conseguiu proibir
o transporte escolar porque os ônibus não tinham cinto de segurança.
Os alunos não tiveram condições de chegar às escolas, de exercer a
cidadania, porque o Promotor não teve o bom-senso de entender a
realidade do Município e a dos ônibus escolares.

Estou certo de que o Prefeito deseja que seus ônibus tenham cinto
de segurança, “air bag” individual, e muito mais, mas a realidade
financeira do Município não permite que ele o faça, que compre
veículos de tamanha magnitude. Por conta disso, transportava os
alunos num ônibus velho, mas levava o aluno de casa para a escola e
da escola para casa, sem se importar com o valor do combustível no
final do mês.

Essa perseguição ocorre por falta de bom senso. Uma matéria que
deveria ser cobrada no concurso de Promotores deveria ser o bom
senso, que está faltando muito ao Ministério Público. O mais
importante de seu pronunciamento é mostrar à população mineira que
os guardiães da lei, que o Ministério Público - porque este é o principal
objetivo do Ministério Público: guardar a lei -, é o primeiro a não fazer
isso quando se trata de questões pessoais. Ele ultrapassa, e muito, o
teto salarial estipulado de R$19.000,00. Isso se não for 50% o número
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de Promotores que recebem mais que o teto. Como V. Exa. bem
disse, há um projeto nesta Casa pedindo mais R$3.000,00 para cada
Promotor. A população mineira precisa ter consciência.

O Deputado Rêmolo Aloise - Mais de R$3.000,00.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Mais de R$3.000,00.

A população mineira precisa ter consciência de que esses que se
posam de guardiães da lei desconsideram-na quando têm interesses
pessoais contrariados.

Com muita coragem, V. Exa. abre os olhos de todo o povo mineiro
para que tenha a consciência do que está acontecendo. Parabéns
pela coragem! Tenho a certeza de que as minhas palavras são
também as da maioria dos Deputados desta Casa, solidários a V. Exa.
e ao povo mineiro, que se revolta com esse desrespeito ao teto
salarial.

O Deputado Lafayette de Andrada - Muito obrigado. Há praticamente
dois dias, esta Casa está debatendo com profundidade o importante
tema relacionado aos desvios do Ministério Público. O que traz revolta
e indignação aos parlamentares não é a instituição Ministério Público.
Ela é importante para a democracia. O que não pode acontecer são
desvios e exageros de conduta dos Promotores, como relatado por
Deputados que sofrem na carne essa distorção. Muitas vezes se trata
de um estrelismo que não chega a lugar algum, apenas serve para
atrair holofotes. Isso revolta os parlamentares e a população mineira.
Contra esses exageros, altivamente, como faz V. Exa., temos de nos
posicionar para que isso não ocorra mais, pois saem prejudicadas a
população, a liberdade e a democracia. Muito obrigado.

2ª Fase
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora

destinada a esta fase, a Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do
Dia, com a votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 22, 318, 347, 915, 1.014 e 1.143/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 3/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que revoga o parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta na forma do vencido em 1º turno. A Presidência verifica,
de plano, que não há quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas que há para a continuação dos trabalhos.

3ª Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 3ª Parte da reunião, destinada a comunicações e
oradores inscritos.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
informando o falecimento do Sr. José Aparecida Vicentini, ocorrido em
26/6/2007, em Belo Horizonte. (Ciente. Oficie-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Gostaria que V. Exa. esclarecesse se a

prorrogação dada por V. Exa. quando eu estava na tribuna permanece
ou não.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a compreensão de V.
Exa., procederá à leitura de dois artigos e, em seguida, concederá
mais 10 minutos a V. Exa. O art. 22, em seu § 3º, terceira parte, fala
sobre as comunicações e o pronunciamento dos oradores inscritos. O
art. 70 deixa a cargo do Presidente distribuir o tempo entre os
oradores inscritos. Portanto, fica facultado ao Presidente a distribuição
do tempo. Portanto, pedimos que V. Exa. conclua nesses 10 minutos
restantes.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Caro Getúlio, sou mais velho que V.
Exa., que possui uma qualidade que invejo tremendamente: saber
cantar. Quando solta sua voz, todos os pássaros silenciam. Sinto-me
tão tranqüilo nesta tribuna, pois pelo menos alguma coisa está sendo
produzida aqui, nesta tarde.

Tive a oportunidade de ler, três vezes, um livro de Paulo Pinheiro
Chagas. V. Exa. sabe qual é o livro; além disso, enviou-me um outro
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livro resumido do mesmo autor, em que ele fala da sua querida
Filadélfia, Teófilo Otôni. Ali está a grandeza da democracia e de um
parlamentar que, como você e todos nós, está discutindo uma questão
muito séria. Para não dizer do Pogirum do lenço branco, já quis
aparteá-lo quando da comemoração dos 150 anos da sua Filadélfia.
Não o fiz porque tenho a certeza absoluta de que ficaremos aqui por
quatro anos, e o farei.

Obrigado por me dar mais esta oportunidade de continuar, para ler o
seguinte: “Conselho Superior do Ministério Público - Jarbas Soares
Júnior, Procurador-Geral de Justiça, Presidente; Antônio de Padova
Marchi Júnior, Corregedor-Geral do Ministério Público”. Em seguida,
vêm os membros titulares.

Deputado Lafayette de Andrada, solicito a V. Exa. que, na reunião
de terça-feira, faça um requerimento solicitando uma audiência pública
com aqueles que respondem, e muito bem, pela direção do Ministério
Público, a fim de esclarecer os fatos menores que estão acontecendo
devido àqueles que tentam, mas não conseguem, denegrir a imagem
de muitos quando denunciados.

Devo encerrar, e não sei se a felicidade me trai, João do Amaral.
Hoje, conversava com o Deputado Antônio Júlio, homem experiente,
que foi Prefeito duas vezes e Deputado por cinco mandatos nesta
Casa. Ele me perguntava por que razão não trazíamos o Deputado
Paulo Maluf a este Plenário. Olhei bem para ele, que tem aquele jeitão
do Botina Amarela, de Pará de Minas. Falo assim porque temos uma
liberdade de irmãos. Somos irmãos. Ele é amigo dos meus filhos, sou
amigo das suas filhas e de sua esposa. Ele, eu e o Mauri já tivemos a
oportunidade de passar dias em uma casa de campo, e elegemos
José Ferraz para Presidente. Quem não tem história política não tem
o que comentar com os demais parlamentares. Nós temos. Pois bem,
ele falou em convidar o Paulo Maluf, e perguntei por quê. O problema
é grave, pois, sempre que se fala em Paulo Maluf, a coisa é
complicada. Ele justificou: “Ele foi denunciado 30 vezes, ganhou 29 e
ganhará a 30ª. Quem sabe, se o trouxermos a este Plenário, ele nos
explicaria como conseguiu ganhar 30 ações em que foi denunciado no
Ministério Público. Tem alguma coisa de errado”.

Deputado Antônio Júlio, vamos convidar o Paulo. Se quiser ir a
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Brasília, ao seu gabinete, faremos uma comissão. Tenho certeza de
que o nosso querido Alberto Pinto Coelho nos dará o direito de ir lá
convidá-lo. Quem sabe o debate ficará maior, Paulo Cesar?

Agradeço ao Deputado Getúlio Neiva e aos demais Deputados.
Tenho certeza de que não chegou ainda o meu fim, mas chegará.
Papai está com 96 anos e me fez um pedido: “Reminho, afaste-se da
política”. Ele completará 97 anos no dia 19 do mês que vem. Antes
que ele se vá - e vai muito bem -, que eu possa lhe dizer: Vá em paz,
que seu pedido será atendido.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Estamos aqui, desde ontem,
Deputado Rêmolo Aloise, com uma indignação muito grande pelos
excessos. Gosto de dizer que geralmente as pessoas que fazem dos
seus cargos um sistema de ditadura e de imposição excessiva caem
às vezes, e essa discussão se inicia pelos deslizes. Foi o que
aconteceu com os Promotores de Divinópolis.

Mas a coisa está muito mais grave, Deputado Rêmolo Aloise e
demais Deputados presentes. Quando o Ministério Público pegava
uma certidão de algum Prefeito ou de algum homem público emitida
pelo Tribunal de Contas, objeto de uma ação qualquer, o Tribunal
fazia algum julgamento de que aquilo era devido. O Ministério Público
pegava aquela certidão e entrava com o título de execução contra
aquela autoridade política, apenas para efeito de perseguição.

Agora tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que não reconhece a legitimidade do Ministério Público
para propor esse tipo de ação. Estou com o acórdão e a súmula do
Tribunal, onde isso está muito claro: “(...) em julgar procedente o
incidente e reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público para
propor ações de execução de débitos apurados pelo Tribunal de
Contas (...)”.

Podemos ver que o Tribunal também está começando a reagir,
porque alguns membros do Ministério Público continuam achando que
são os paladinos da moralidade e estão mandando em todos os
órgãos e em todos os Poderes. É essa discussão que queremos
suscitar aqui, Deputado Rêmolo Aloise, para que possamos modificar
a Constituição, se for o caso, e a nossa legislação. Devemos criar
responsabilidade para esses Promotores que não a têm, porque eles
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podem fazer qualquer tipo de ação contra quem quer que seja.
Denúncias das mais absurdas podem ser feitas, e eles não são
responsabilizados por nada. Todos nós respondemos por qualquer ato
que cometemos acima da nossa possibilidade, mas membro do
Ministério Público, não.

Nessa ação proposta em Divinópolis, com 70 citados, terão que
gastar, no mínimo, R$100.000,00. Para quê? Isso apenas os citados.
Sem contar quanto custará ao Juiz, que, infelizmente, na citação, não
sabem nem quem foi. Era um Juiz de plantão, mandou citar, e a
escrevente assinou, por ordem ninguém sabe de quem. Um processo
rodando, que começa pela citação, em que se tem que usar todo o
sistema da Justiça. Certamente marcarão audiência. Aí vem
precatório, e não acaba. Vão gastar dinheiro, e nada. E os Promotores
ficam lá de beleza, porque, certamente, nem acompanhar o
desenrolar dessas ações irão. Isso vem, por precatório, para Belo
Horizonte, vai para Pará de Minas, para não-sei-onde, para Nova
Serrana. E não acompanharão. Mas farão com que o Estado e a
Justiça gastem dinheiro. E os citados também terão que gastar
dinheiro.

Cito a decisão do Tribunal do dia 14/3/2007, mostrando a
ilegitimidade do Ministério Público para propor certos tipos de ação de
outro órgão, o Tribunal de Contas.

Estamos discutindo esse excesso. Conforme disse muito bem o
Deputado, entendemos a importância que tem o Ministério Público no
processo democrático. Todavia, eles estão passando dos limites. Com
base em qual legislação o Ministério Público obriga as Prefeituras, as
Câmaras Municipais do interior a fazer lei proibindo o nepotismo? Ou
será que agora o Ministério Público também tem o poder de legislar e
de definir o que vai ser aprovado?

Então, precisamos fazer essa discussão. É necessário discutirmos o
Ministério Público outra vez. Houve uma confiança dos constituintes
de 1988, a fim de dar poder ao Ministério Público. Entretanto, agora
eles passaram a extrapolar de suas obrigações constitucionais ao
definir o termo de ajustamento de conduta - TAC -, que estamos
discutindo aqui. Desse modo, uma recomendação, Deputado Rêmolo
Aloise, passou a ser ordem. Temos de questionar isso.
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Temos de pensar, Deputado Gustavo Valadares, na questão da
venda de bebidas no Mineirão, o que é um grande absurdo. Quanto a
isso, não conseguimos avançar. Um Promotor recomenda ao
Presidente da Ademg que não se pode vender bebida. Além disso, ele
ainda assina um TAC, que deve ser destinado a quem comete algum
crime. Todavia, não era esse o caso. O Promotor quis aparecer.
Alguém representando o Estado assina um TAC, por recomendação,
Deputado Irani Barbosa. É isso que começa a causar indignação em
todos nós, homens públicos.

Vejo perseguição à classe política: Prefeitos, Vereadores e
Deputados. No entanto, coitado do povo, que muito tem sofrido nas
mãos dessas outras pessoas. Podemos pensar, por exemplo, num
crime ambiental. Aliás, essa é outra discussão que temos de fazer,
tendo em vista uma revisão em nossa lei ambiental. Pensemos no
caso de um policial que pega um coitado da roça e diz que ele
desmatou uma nascente de água. Assim sendo, esse cidadão vai ao
Ministério Público Ambiental, que o faz assinar um TAC, mas ele não
sabe sequer o que está assinando. Às vezes, as pessoas se vêem
diante dos maiores absurdos.

Quero saber, Deputado Irani Barbosa: se o cidadão assina um TAC
e não o cumpre, isso servirá para um título executivo ou uma ação
penal?

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Serve como crime e como
proteção da corrupção, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Não quero ainda chegar a
essa seara.

Não estou entendendo o que acontece hoje, e discuti isso com o
Presidente que antecedeu V. Exa. Ao que me parece, a regra prevista
em nosso Regimento mudou; não está escrito isso. Concederam-se
15 minutos para este art. 70. Na verdade, não tem horário. O
Presidente poderá determinar 1 hora para cada um, e não tem horário
para terminar, porque ele pode ser concedido nas fases que
antecedem outra fase.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Temos um problema de
Regimento, Deputado. A interpretação às vezes não é a que
queremos. Também discordo disso, mas temos de obedecer ao que
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os técnicos da Casa nos recomendam.
O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Presidente é Presidente;

técnico é técnico.
O Sr. Presidente - O Regimento prevê isso, mas temos de

providenciar sua mudança.
O Sr. Presidente - A Presidência, então, vai consultar os Deputados

Almir Paraca e Paulo Guedes para saber se eles cederão seus
espaços ou se ainda querem pronunciar-se.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Não precisa ceder espaço,
Sr. Presidente, basta prorrogar um pouco o tempo dele.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Presidente, realmente o
art. 70 está tendo uma interpretação equivocada. Já presidi esta Casa
e sei como funciona a reunião. Certamente não é da forma que estão
querendo conduzir os trabalhos.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Sr. Presidente, são só 5
minutos. Imagine se tivesse sido eleito.

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Deputado Antônio Júlio, tenho
memória boa. Portanto, a palavra pelo art. 70 é requerida da seguinte
forma: o Deputado requer a palavra pelo art. 70 para, da tribuna, tratar
de assuntos importantes, de relevância, e caberá ao Presidente
estabelecer seu horário.

Nosso Regimento diz: “Até 1 hora, prorrogável a critério do
Presidente”. Desculpem-me os técnicos da Casa, mas, quando
presidi, por quatro anos, a Casa, nunca deixei de dar aos Deputados 1
hora e mais o tanto de tempo suficiente para que falassem sobre as
questões relevantes, como é o caso desta tarde. Não é mais possível
explicação sobre o art. 70.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado, não estou
questionando isso. É muito raro os Deputados ouvirem ou utilizarem o
art. 70. Estamos vendo uma mudança radical de interpretação. Parece
que cheguei aqui ontem, que não conheço o Regimento e nunca usei
o Regimento para dirimir ou tratar dos assuntos da Casa.

Deputado Rêmolo Aloise, esta discussão não pode terminar aqui,
hoje. Na semana que vem, precisamos continuar esta discussão.
Deputado Ademir Lucas, aquele quadro virará notícia nacional para
mostrar o absurdo que é o fato de estas pessoas que se dizem os
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mandatários da legislação e da moralidade terem algo pregado em
seu escritório, como uma perseguição pessoal.

Esse troféu de perseguição tem de acabar. Você tem um troféu
porque perseguiu alguém. Temos de reagir. Precisamos dar força ao
tribunal. Temos de dar força ao Ministério Público, mas temos de lutar,
com todas as nossas forças e a nossa capacidade, para evitar esses
excessos que têm acontecido. Temos visto isso acontecer
passivamente. A Assembléia de Minas será exemplo, para o Brasil, de
uma mudança radical dentro dessa formalidade e desse sistema que o
Ministério Público implantou no País; eles querem mandar no
Judiciário, no Executivo e no Legislativo. É um terrorismo judicial,
como disse o Deputado Ademir Lucas.

Houve um dia em que fizeram uma intervenção no Cruzeiro. Então
disse para o Deputado Zezé Perrella, Presidente do Cruzeiro, que,
daqui a alguns dias, se o Clube quiser vender alguém, o Promotor
poderá achar que não pode, e o Zezé não poderá vender o jogador.

Deputado Rêmolo Aloise, V. Exa. também está de parabéns por esta
discussão. Sei o quanto V. Exa. sofreu na mão de alguns Promotores.
Precisamos reagir, sim, e ser corporativistas. Os Deputados têm de ter
consciência de que temos de estar juntos para enfrentar os
desmandos de alguns, que são poucos, mas que fazem um grande
estrago na vida de várias pessoas de bem e de seus familiares.
Parabéns. Vamos continuar nesta luta.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - V. Exa. me permite um
aparte?

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Presidente, V. Exa. poderá
esclarecer?

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência esclarece
que, às 16h30min, esta fase se encerrará. Passaremos para outra
fase, em que as discussões poderão continuar.

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. prorrogará esta fase ou mudará
de fase?

O Sr. Presidente - Não haverá prorrogação. Mudaremos de fase.
Regimentalmente, às 16h30min se encerrará esta fase.

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. poderia pedir para o
cronômetro do painel funcionar.
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O Sr. Presidente - O tempo de V. Exa. já se esgotou.
O Deputado Rêmolo Aloise - Mas V. Exa. já admitiu prorrogação.
O Sr. Presidente - A Presidência encerrará esta fase às 16h30min. A

Presidência, para não tomar o tempo de V. Exa., vai ler o artigo que
esclarece a questão e, logo em seguida, entraremos em outra fase.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, posso conceder aparte
ao Deputado Irani Barbosa?

O Sr. Presidente - Por 1 minuto.
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, 1 minuto não dá para

nada. Quando eu era Presidente e V. Exa. usava esta tribuna, sempre
lhe dei o tempo necessário para que pudesse completar o seu
pensamento. Peço a V. Exa., que é um Deputado velho como eu, na
Casa, que dê, pelo menos, ao orador que me aparteou mais 5
minutos. Veja que o relógio está adiantado. V. Exa. poderá ver o seu
relógio e comparar com o do Plenário. Se não tiver 5 minutos de
diferença, modificarei o meu relógio.

O Sr. Presidente - A Presidência pede a compreensão do nobre
Deputado, pois haverá mais uma fase em que os Deputados terão
oportunidade de se pronunciarem novamente pelo prazo máximo de 1
hora.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Então, muda a fase, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Em seguida, V. Exa. poderá pronunciar-se
novamente.

O Deputado Rêmolo Aloise - O que faço então? Retiro-me da
tribuna?

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - A Presidência quer ligar o
220. Deixa quieto.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Pedi aos companheiros
que, desde já, começássemos a trabalhar na mudança do Regimento
Interno, uma vez que ele está atrelando, amarrando a fala.

O Deputado Rêmolo Aloise - Deputado Getúlio Neiva, a questão não
é regimental, mas sim presidencial. O Plenário está acima de todas as
comissões. O Presidente é o senhor que coordena, e o Regimento é
flexível pelas prerrogativas do Presidente da Casa. Há um artigo que
determina que ao Presidente cabe presidir as sessões do Plenário. O
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art. 70 refere-se à relevância do assunto. São 60 minutos,
prorrogáveis por mais 60. Portanto, Deputado Doutor Viana, colega
estimado, a questão é conceder...

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Rêmolo Aloise,
não sabemos quem fez a mudança para que isso ficasse tão
hermético e fechado desse jeito.

O Deputado Rêmolo Aloise - A Dra. Maria José, sua colega,
participou da comissão que fez a alteração do Regimento, com o
Deputado Sebastião Navarro.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Rêmolo Aloise - Não querendo corrigir V. Exa., em

hipótese nenhuma, nem ser melhor ou maior, apenas gostaria de dizer
a V. Exa. que estamos na 3ª Parte da reunião, que vai até às
18h59min, com prerrogativa de prorrogação. V. Exa. concorda com as
palavras deste Deputado?

Como esta tarde é uma tarde diferenciada, que há muito não se via
nesta Casa, e dada a relevância do assunto e do art. 70 - não é
verdade, Deputado Antônio Júlio? -, peço a V. Exa. paciência para
que os oradores inscritos para falar pelo art. 70 possam chegar até às
18h59min, com a possibilidade de ser prorrogada a reunião, caso
entendam ser pertinente.

Já ocupei muito esta tribuna e também já falei o que deveria falar,
apenas gostaria de agradecer aos oradores parlamentares que aqui
estão e dizer que este assunto está apenas se iniciando.

Apenas quero consolidar o assunto que estamos discutindo. Se, na
terça-feira, a Comissão de Fiscalização Financeira não fizer um
requerimento para dar continuação às questões aqui levantadas, será
preciso fazê-lo em Plenário.

Faço um apelo ao Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, Deputado Zé Maia, que convide, com respeito - Deputado
Vanderlei, é um convite ao Ministério Público -, o Ministério Público,
para que este venha até esta Casa, para que possamos acabar com
as picuinhas. Só assim teremos uma direção.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Rêmolo Aloise,
Sr. Presidente, esta discussão a respeito do abuso de autoridade do
Ministério Público vem tomando corpo, não que se tenha algum receio



1952

a respeito do Ministério Público, muito pelo contrário. É sempre bom
haver confronto com níveis contraditórios, porque isso nos ajuda a
mostrar que não temos rabo preso com ninguém, ou melhor, que
temos coerência com o que fazemos.

Na parte da manhã, ocupei esta tribuna para falar sobre o termo de
ajuste de corrupção feito entre o Ministério Público e as empreiteiras
do Luz para Todos, em Minas Gerais, no qual R$1.600.000.000,00
são distribuídos pelas empreiteiras sem uma concorrência, sem um
contrato, sem nada, ao léu.

As empreiteiras que foram expurgadas pela Cemig e que eram
credenciadas para o trabalho foram recontratadas pelas empreiteiras
grandes - pasme, Deputado Rêmolo Aloise -, e o pagamento das
pequenas empreiteiras não é feito pelas empreiteiras, mas, sim,
diretamente pela Cemig.

Aquelas empresas que a Cemig expurgou da primeira concorrência
foram subcontratadas pelas grandes empreiteiras e elas recebem
diretamente do caixa da Cemig. As grandes empreiteiras recebem só
a parte do leão, sem trabalho, ou seja, só o BDI, só os 40% limpinhos,
que colocam no bolso. Obviamente que houve alguma distribuição.
Será que vamos conseguir levar a sério alguma investigação nesta
Casa, visto que a função precípua da Assembléia Legislativa é legislar
e fiscalizar atos do Executivo, de que o Ministério Público faça parte?

Durante um período, esta Casa virou órgão auxiliar do Ministério
Público - não sei se é porque algum Presidente que passou por aqui
fez falcatrua e ficou sob a tutela desses senhores que não procuram a
lei, procuram o rabo preso. Engavetaram alguns processos e
passaram a deter o poder sobre esta Casa, deixando-a até sem
legislar. É nossa obrigação fiscalizar o Executivo e seus órgãos, o
Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas.

Deputado Rêmolo Aloise, no trecho de uma defesa de ação criminal,
chega-nos às mãos uma pérola em que consta o seguinte: “...que as
escutas telefônicas eram feitas no prédio localizado na Avenida
Álvares Cabral, nº 1881, 1º andar, onde a Polícia Militar tem o Grupo
de Apoio de Combate ao Crime Organizado, ali instalado, isso
mediante convênio feito com o próprio Ministério Público; que policiais
civis não integram o presente grupo; que a operadora somente
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disponibiliza o sinal, não fornecendo técnicos para acompanhar os
trabalhos, procedimento adotado em todas as escutas; que o
Promotor de Justiça não acompanha a escuta, apenas recebe o
relatório; que as gravações são feitas desde o momento em que são
disponibilizados os sinais, gravando todas as conversas, e contudo as
degravações são feitas somente na parte que interessa a crimes; que
o setor de análise e síntese do grupo de inteligência da Polícia Militar
encontra-se instalado no local mencionado...”.

Deputado Rêmolo Aloise, temos um equipamento de escuta
instalado, documentado num processo, no prédio do Ministério
Público. Não me lembro de fato semelhante desde a época da
ditadura. Preocupação com escuta? Às vezes, chamo um de... (-
Palavra expungida por determinação do Sr. Presidente.) e falo: se
estiver gravando, é... (- Palavra expungida por determinação do Sr.
Presidente); se for mulher, é... (- Palavra expungida por determinação
do Sr. Presidente.) Já disse que alguns Promotores são bandidos
concursados - não todos, porque alguns têm reputação ilibada.
Recomendei que fosse colocado um São Jorge, protetor das
prostitutas ... (- Palavras expungidas por determinação do Sr.
Presidente.) no gabinete de alguns. Um Promotor dessa natureza, que
faz o TAC da Cemig, e o que fez com o Deputado Ademir Lucas, em
Contagem, precisa ter esse santo.

Não me preocupa a escuta, e, sim, outro detalhe: com que verba foi
comprado esse aparelho, que é caro? Não me lembro de ter visto
nenhum edital de licitação para a compra de aparelho de escuta
telefônica. Todos os senhores podem estar certos de que têm
telefones gravados. Obviamente, aqueles que têm rabo preso e fazem
maracutaia já estão com o rabo na gaveta. Há alguns aqui, e podemos
citar seus nomes, porque não me preocupo com isso. O fato é que
não me lembro de ter visto licitação. Esse equipamento fica sob a
guarda de quem? Quem emite autorização para a escuta? Alguém
escuta primeiro, pega um Juiz que despacha pelas coxas e fala:
“Preciso de uma determinação para escuta do fulano, na data tal”. Aí a
pessoa escuta e coloca o que quiser. Agora fica uma preocupação. E
a manutenção desse equipamento? Será que é nacional ou é
importado? Será que há guia de importação e autorização da Polícia
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Federal? Será que a Polícia Federal sabe que esse equipamento está
operando? Será que passou legalmente pelos postos, pela alfândega
e pelo desembaraço aduaneiro e pagou os impostos
correspondentes? Ou será que é produto de algum esquema desses,
da própria escuta e dos próprios TACs?

Ora, Deputado Rêmolo Aloise, um País e uma Justiça que se
prezam teriam que determinar a escuta por meio da operadora de
telefonia, para se terem todos os passos e os gravames da atitude
documentados passo a passo: em que hora foi ligado o aparelho de
escuta e registrado, como, por quem, quem determinou e como foi.
Agora, isso aqui na esquina! Um Procurador-Geral de pouco tempo
atrás - Márcio caído, Márcio de cá, Márcio de lá, não sei - exigia
propina de R$6.000.000,00 dos donos de caça-níqueis em Belo
Horizonte e em Minas Gerais? E continua uma equipe do Ministério
Público, com alguns elementos da PMMG, protegendo os caça-
níqueis no Estado? E fazem prisão dos concorrentes, porque aquele
grupelho que tem a proteção de dois Promotores aqui da esquina,
com alguns elementos da Polícia Militar, pode ter seus caça-níqueis à
vontade.

Há dias atrás foi assassinado meu amigo Dedé, que era operador de
caça-níqueis em Belo Horizonte. Ninguém sabe quem matou, ninguém
quer saber, ninguém pode saber. Como poderá saber? Deputado
Rêmolo Aloise, há uma mistura e uma promiscuidade. Está aqui
documentado. Existe uma escuta. Virou ditadura. Este Poder
Legislativo se faz respeitar ou se retira da Constituição aquela parte
que fala que a nossa obrigação é legislar e fiscalizar. Esta Casa tem
muito a mudar, porque de fiscais não temos absolutamente nada. O
Ministério Público de Minas Gerais, por meio dos TACs, em vez de
órgão que leva adiante, faz evoluir os processos e põe a Justiça para
andar, tomou o lugar dela, desta Casa e dos bandidos que circulam
pela rua, porque hoje ele é a lei. Só quero dizer que trarei a minha
contribuição. Dia a dia relataremos fatos documentados. Está aqui: o
Ministério Público de Minas Gerais escuta cada um de vocês.
Deputado Rêmolo Aloise, pode ter certeza de que se utilizam de má-fé
para alguma armação, proteger o crime e fazer muita coisa. Quando o
Promotor Francisco José Lins do Rego tomou um punhado de tiro na
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cara de um dono de posto de gasolina, que aliás está preso, ninguém
buscou limpar e fazer uma auditagem da sua vida - banco, telefone,
saber com quem conversava. Ele era patrocinado pelo sindicato das
indústrias dos petroleiros de Minas Gerais. Então, não servia aos
interesses. Por que não fiscalizam?

Conforme pedimos a esta Casa, há um projeto de lei determinando
que se ponham contadores e registro eletrônico em postos de
gasolina e distribuidoras. Por que isso não foi aplicado até hoje no
Estado? Porque há uma máfia grande que funciona por trás disso e
elementos do Ministério Público que recebem propina por isso.

Mas esta Casa se cala, prefere participar, ser patrocinada por
pessoas que degradam o meio ambiente, mas que têm um TAC que
garante seu funcionamento.

O lenhador da roça, quando corta uma madeira que não poderia
cortar, vai para a cadeia, faz um TAC, e cumpre pena. É crime
inafiançável! Agora, quando uma mineradora despeja milhões de
toneladas de lama, de entulho, ceifa vidas, ela é beneficiada por um
TAC. Isso porque esse instrumento contribui com a caixinha criada por
esta Casa, pelos senhores. Não foi por mim, pois, na época, disse que
se tratava de corrupção e roubalheira. Hoje, esses TACs tornaram-se
uma indústria de dinheiro para a caixinha que se tem no Ministério,
que tem nome de fundo, mas da qual não se presta conta, Deputado.

Está na hora de cada um desta Casa fazer a sua mea-culpa. Minas
Gerais está virando o Estado da bandalha, onde o crime prevalece e,
parte das vezes, é patrocinado pelo próprio Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Deputado Irani Barbosa, não
poderia deixar de fazer alguns questionamentos a V. Exa. Vou fazê-
los com muita tranqüilidade e transparência. Não vai aqui nenhuma
questão radical e, muito menos, nenhum prejulgamento das palavras
proferidas por V. Exa. Mas vai, sim, com muita propriedade
parlamentar.

Em 2004, este Plenário aprovou a Lei Complementar nº 34, de
autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, em que se alteravam
dispositivos da lei sancionada pelo ex-Governador Hélio Garcia. Qual
é o conteúdo dessa lei, Deputado Domingos? Normatizava as funções
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do Ministério Público.
O momento é oportuno para esclarecer e fazer a revisão do que se

deve fazer neste momento.
Deputado Irani Barbosa, V. Exa. sabe muito bem que o Ministério

Público coloca suas contas para serem aprovadas para o Tribunal de
Contas. A esta Casa chegam os gastos do Ministério Público, por
meio da prestação de contas do Executivo, de grandes valores, mas
não se especifica como eles foram gastos. Para esclarecer, Deputado
Irani Barbosa, devemos fazer um requerimento ao Presidente do
Tribunal de Contas, pedindo-lhe a prestação de Contas do Ministério
Público nos últimos quatro anos. Esse é o caminho correto, direto,
sem violar nem querer ultrapassar os limites estabelecidos na Lei
Complementar nº 34. Esta Casa tem de se colocar na função
fiscalizadora das ações. É um dever dela. Não atropelaremos, apenas
confirmaremos e estabeleceremos o que V. Exa. disse nesta Casa.

Em segundo lugar, o Ministério Público tem um Corregedor,
Deputado Vanderlei. Requeiramos a ele o que foi dito nesta tarde para
que possa pronunciar-se diante dos fatos que se passaram hoje,
neste Plenário.

Há várias maneiras de termos solução para o que se está
praticando. Basta usar os mecanismos relacionados aqui. Tenho a
certeza de que o Presidente do Tribunal de Contas, atualmente o
Conselheiro Elmo Braz, Deputado por sete mandatos nesta Casa,
jamais negará a este Parlamento informações sobre as prestações de
contas de qualquer um dos Poderes, e também do Ministério Público.

Faço aqui um requerimento ao Presidente do Tribunal de Contas
para que encaminhe a esta Casa, detalhadamente, os gastos
praticados, nos últimos quatro anos, pelo Ministério Público.

Dessa forma, a nossa Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Deputado Fábio Avelar, poderá fornecer-nos fatos ou
denúncias feitas, neste Plenário, nesta tarde, para que tenhamos a
consciência tranqüila de que estamos cumprindo o nosso dever,
outorgado pelo povo de Minas Gerais.

Vocês sabem para que serve este aparelho? Vanderlei, você tem
idéia? Já cheguei, numa noite de insônia... Eu lhe assisto toda noite,
você sabe disso. Até fiquei com muita inveja quando fez homenagem
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ao Deputado Carlos Mosconi, mas antes havia feito a mim. Muito
obrigado. Vocês sabem para que serve isso, Pastor Vanderlei? É para
mentir, Deputado Sávio. Por que para mentir? Porque ele não é fixo; é
móvel. Eu ligo para você e pergunto: “Onde você está Domingos
Sávio?”. Você responde: “Estou no Palácio da Liberdade”. Às vezes
você está em um local muito diferente. Então, Srs. Deputados, vai
uma recomendação: nada melhor que um celular para mentir. Se tem
grampo, é da mentira, não é da verdade. Mais uma vez, meu muito
obrigado a V. Exas.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente e todos os que nos assistem pela TV
Assembléia, o Presidente Lula demonstrou ontem, em Minas Gerais, o
grande estadista que é, ao superar as divergências partidárias e
políticas. Visando ao bem-estar da população, anunciou um conjunto
de obras de saneamento e urbanização de favelas para 43 Municípios
de Minas Gerais. Essas obras fazem parte do PAC e a previsão é que,
até 2010, sejam investidos pela União mais de R$3.000.000.000,00,
por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal e do BNDES.

O Presidente Lula também considerou que o PAC segue uma
tradição dos grandes planos de desenvolvimento que já houve no
País, feitos pelos Presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.
Também anunciou que investimentos semelhantes serão feitos na
área de transporte e em obras da Petrobras. Entre as obras incluídas
no PAC estão o abastecimento de água na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Haverá ainda recursos para a revitalização da bacia
do São Francisco e para a construção de moradias que atendam às
populações de área de risco. Só para a revitalização do São
Francisco, por meio do Ministério da Integração Nacional, serão
investido quase R$500.000.000,00, com a construção das redes e das
estações de esgoto de todas as cidades ribeirinhas.

Serão também investidos recursos do Fundo Nacional de Habitação,
para melhorar as condições de moradia das cidades com menos de
150 mil habitantes.

O Presidente anunciou ainda que será lançado um programa que
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distribuirá mais R$4.000.000.000,00 para cidades com menos de 50
mil habitantes. Serão selecionadas para receber benefícios nas áreas
da saúde, do saneamento e da moradia aquelas que apresentarem o
maior índice de doenças como malária e doença de Chagas.

Ontem foi um dia de muita alegria para todos nós, mineiros.
Recebemos, pela segunda vez, em menos de 10 dias, a visita do
Presidente Lula. Ele esteve aqui na semana passada, para inaugurar
as obras da primeira etapa da Avenida Antônio Carlos, e voltou ontem
para anunciar a liberação de mais recursos, um pacote de obras para
o Estado.

São tempos bons, tempos de alegria, Deputado Almir Paraca, pois
assistimos, nos anos passados, no governo do PSDB de Fernando
Henrique Cardoso, a uma total discriminação contra nosso Estado.
Durante quatro anos, o Estado foi tratado a pão e água. Nunca se viu,
na história do País, uma perseguição tão grande contra o povo
mineiro. Hoje, o Presidente Lula e o governo do PT vêm, em nome de
nosso partido e do governo, a Minas Gerais dizer que o País se
encontra em uma situação diferenciada e que agora está havendo
governo para todos, sem picuinhas partidárias.

Quero parabenizar nosso Prefeito Fernando Pimentel, que ontem
bem lembrou a perseguição que o governo do PSDB de Fernando
Henrique Cardoso fez a Minas Gerais. O Presidente Lula deu um
grande tapa de luva, pois neste Estado o Governador é do PSDB, e
nem por isso faremos o mesmo que Fernando Henrique fez com
Minas Gerais e também com o Rio Grande do Sul, ao perseguir
aquele Estado, que era governado por Olívio Dutra, do PT.

Hoje o País cresce, desenvolve-se. Ele tem o maior índice de todos
os tempos relativamente à geração de empregos com carteira
assinada, batendo recordes todos os meses. Por isso, Deputado Almir
Paraca, nós, do PT, temos muito a comemorar: a começar pela alegria
de ter um Presidente com uma visão tão profunda. Ele até não teve
oportunidade de freqüentar uma faculdade, mas foi o primeiro, na
história do País, que teve a coragem de lançar planos ambiciosos
para melhorar a qualidade da nossa educação. Por isso,
parabenizamos o governo do PT e do Presidente Lula pelo ProUni,
que já atende a mais de 350 mil alunos pobres, oferecendo bolsas nas
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faculdades privadas. Queremos parabenizar também o Presidente
Lula pelo grande projeto da criação de mais de 150 escolas técnicas
no País, sendo 12 delas em Minas - uma em Paracatu.

Iniciativas como essas, Deputados, enchem-nos de alegria, ao
vermos que nosso país finalmente está sendo passado a limpo: estão
dando oportunidade aos excluídos, aos que nunca tiveram
oportunidade e agora a estão tendo nas mais diversas áreas: saúde,
educação, agricultura familiar - só ontem o governo do Presidente Lula
destinou mais R$12.000.000.000,00 para financiar nossa agricultura
familiar.

Deputado Getúlio Neiva, por isso estamos felizes. Estamos alegres
também com o Governador, que soube ontem ser grato. Em suas
declarações, o Governador Aécio Neves, ao contrário de alguns que o
defendem nesta Casa e estão na contramão da história, teve a
humildade de reconhecer publicamente os avanços e os investimentos
que o governo do PT do Presidente Lula faz em Minas Gerais.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Primeiramente, gostaria de
cumprimentar efusivamente o Deputado Paulo Guedes não só pela
sua brilhante atuação no passado, mas pela perseverança e
determinação com que atua nesta Casa. Cumprimento-o pelas
palavras verdadeiras ditas a respeito da visita do Presidente Lula, com
quem também estivemos ontem. Foi realmente uma visita histórica.
Minas Gerais marcou um tento da unidade do Prefeito de Belo
Horizonte, do Governador de Minas Gerais e do Presidente da
República, sem barreiras partidárias, mostrando ao Brasil que a
unidade de Minas pode ajudar a construir um país melhor.

Gostaria, Deputado Paulo Guedes, de aproveitar o seu
pronunciamento, o seu relato a respeito da importante visita do
Presidente Lula, que teve o apoio do meu partido, para lembrar a
conversa pessoal que tive com o Presidente na coxia do Palácio das
Artes. Ele se comprometeu a sancionar o Projeto da Zona de
Processamento de Exportação - ZPE - de Teófilo Otôni, a única
cidade da região Leste de Minas Gerais, num total de 17 no Brasil.
Beneficiará algumas poucas cidades no Sul do Brasil, mas a maior
parte será no Nordeste e no Norte do País. É um fato histórico para
Minas Gerais. Trata-se da única ZPE da Região Sudeste que foi
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aprovada. Eu e Deputado Ademir Camilo conversamos com o
Presidente, que, de forma tranqüila, disse que poderá vetar um ou
outro dispositivo da lei, mas a aprovará e sancionará o projeto.

Essa visita foi importante demais para Minas Gerais, pelo volume de
recursos negociados, acertados em parceria e recursos de
financiamento, mas sobretudo para sua região. A região do Vale do
São Francisco receberá um impulso de investimentos fantásticos, que
serão colocados à disposição. Minas, hoje, abraça o Presidente Lula,
com o Governador também envolvido neste abraço e com o Prefeito
Pimentel, o nosso anfitrião.

Cumprimento-o, Deputado Paulo Guedes. Gostaria de poder
conviver com V. Exa. durante muito mais tempo, para aprender esta
determinação de caminhar com o povo na defesa dos maiores
interesses de Minas Gerais. Parabéns, Deputado.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
Guedes, quero também manifestar solidariedade ao trabalho que V.
Exa. vem desenvolvendo nesta Casa, com dedicação e determinação,
particularmente, às causas e aos interesses da região Norte mineira.
Conhecemos bem essa região, onde também temos algumas
intervenções, algumas atuações pessoais. Sabemos da justeza e da
determinação da sua atuação.

Queremos também manifestar-nos sobre o ato em que estivemos
presentes. Felizmente, a quase totalidade dos Deputados Estaduais
mineiros compareceram ao Palácio das Artes, ontem, à tarde, para
compartilhar daquele momento solene e importante para Minas Gerais
e para o Brasil. Além do volume elevado de investimentos, os objetos
que serão alvo da aplicação destes recursos são todos fundamentais
para aumentar a qualidade de vida do povo mineiro. Além da grande
quantidade de Municípios e da imensa população que será
diretamente beneficiada, foi ainda, ontem, carinhosamente
manifestada pelo Presidente Lula a intenção de atender a uma
solicitação do Governador Aécio Neves: um projeto específico para o
Vale do Jequitinhonha.

Não foi possível compreender, com precisão, do que trata esse
projeto, nem pelas manifestações do Governador Aécio Neves nem
pelas declarações do Presidente Lula. Certamente, será um projeto
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que virá apoiar o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Trata-se
de uma região, segundo as palavras do Presidente Lula, aonde ele já
foi inúmeras vezes e conhece bem, e ele saudou, de maneira
específica, a cultura do Vale do Jequitinhonha. Um povo que, apesar
das difíceis condições, mantém a alma viva pela determinação de
preservar a cultura da região. O Governador Aécio Neves manifestou
que a renegociação feita com o Ministro Guido Mantega a fim de
flexibilizar e ampliar a capacidade de endividamento do Estado de
Minas Gerais, salvo engano, proporciona a entrada de mais
R$2.400.000.000,00, recursos que prioritariamente serão utilizados
nas obras do Pró-Acesso, garantindo a ligação asfáltica a todos os
Municípios mineiros. Ou seja, um projeto louvável, que está sendo
implementado pelo governo do Estado.

Nobre Deputado Paulo Guedes, registramos, ainda, a importância
de presenciarmos momentos como o de ontem. Nosso Presidente,
vários Ministros mineiros presentes, Prefeitos, Deputados Federais e
Estaduais, o Prefeito da Capital e o Governador, todos compartilhando
de um mesmo entendimento, acima dos partidos e disputas
ideológicas, todos afinados para promover a melhoria da qualidade de
vida do povo de Minas Gerais. Parabéns pelo trabalho e pela
exposição!

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Almir Paraca.
Além de todos os recursos que citei, liberados ontem para Minas,
como disse o Deputado Almir Paraca, o governo federal aprovou
ontem, por meio do Ministério da Fazenda, a ampliação do crédito de
Minas Gerais, ou seja, o governo Lula está aprovando que o
Governador possa pegar empréstimo de mais R$2.400.000.000,00
para investir no Estado. Trata-se de um recurso grande; somado aos
do PAC, não há dúvida de que as oportunidades de emprego e
geração de renda no Estado irão aumentar cada vez mais. Ontem e
na semana passada, testemunhei que há, por parte do Presidente
Lula e dos Ministros - aqui, ontem, tivemos a presença da Ministra
Dilma Rousseff, que coordena o PAC, e dos Ministros Patrus Ananias,
mineiro, Luiz Dulci e Hélio Costa -, a intenção de colocar Minas Gerais
como um dos principais eixos na transformação do País, na retomada
do crescimento.
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Parabenizo a postura do Prefeito Fernando Pimentel, que faz uma
das melhores administrações que Belo Horizonte já viu, reconhecida
em pesquisas de intenção de voto, pela população, e também
mundialmente. Parabenizamos também o Presidente Lula. Agradeço
ao Governador, que teve uma fala feliz, publicada no “Estado de
Minas”, reconhecendo o governo do PT e do Presidente Lula. Ele diz
ao Presidente Lula: “Ao fim do seu mandato, com relação a cada um
desses projetos em parceria com o governo federal, eu terei muito
orgulho de, fora das paixões eleitorais e políticas, andar com V. Exa.,
com os seus Ministros, com os parlamentares que aqui estão, por
todas as regiões de Minas, para juntos constatarmos a maior
transformação que este Estado viveu em um só período de governo”.

Portanto, agradeço ao Governador por reconhecer que o governo do
PT, do Presidente Lula trata Minas Gerais com o devido respeito, o
respeito com que deveria ter sido tratada no governo anterior, no qual
não tivemos essa prerrogativa.

Deputado Almir Paraca, a cidade de Montes Claros comemora seus
150 anos de emancipação política e administrativa. E temos boas
notícias da nossa atuação e do governo federal, que liberou
R$69.000.000,00 para investimentos em saneamento e urbanização
em Montes Claros. E, por meio da atuação firme do nosso Deputado
Federal Virgílio Guimarães, que, com brilhantismo, coordena a
bancada mineira no Congresso Nacional, foram apresentadas duas
emendas de bancada ao projeto da LDO, as quais beneficiarão o
Norte de Minas, especialmente Montes Claros. Uma delas destina
R$280.000.000,00 para restauração e readequação das obras da BR-
135, no trecho de Curvelo a Mirabela, contemplando o Anel
Rodoviário de Montes Claros. Outra é para construção da Barragem
de Congonhas, que será a maior do Norte de Minas, garantirá o
abastecimento de água para Montes Claros nos próximos 100 anos,
revitalizará o Rio Verde Grande, onde serão jogados 4m³ de água por
segundo, abastecerá 33 cidades da região e garantirá a regularização
do Rio Congonhas, contribuindo para melhoria das condições da bacia
hidrográfica do Rio Jequitinhonha.

Hoje, uma tarde atípica, em que vários Deputados usaram a tribuna
e em que houve certo relaxamento das regras por parte da
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Presidência, gostaria de encerrar falando da visita que faremos
amanhã, com o Ministro Hélio Costa e o Deputado Federal Virgílio
Guimarães, a minha cidade natal, São João das Missões, para a
inauguração da agência dos Correios e do Banco Postal na cidade
dos nossos índios xacriabás.

Agradeço à Presidência, pela tolerância, e aos Deputados. Estamos
felizes, alegres, contentes, vibrantes com a atuação do PT, por meio
do nosso comandante maior, Luiz Inácio Lula da Silva, por tudo o que
tem feito pelo Brasil e, especialmente, por Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o
Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
da TV Assembléia, apesar do adiantado da hora, nesta tarde atípica
de quinta-feira, às 17h20min, gostaríamos de abordar dois temas
principais.

Gostaria inicialmente de registrar que amanhã, dia 29, encerram-se
as inscrições para o quarto Prêmio Fundação Banco do Brasil de
Tecnologia Social. É do conhecimento de vários colegas que estive na
direção da Fundação Banco do Brasil por quase quatro anos e sou
funcionário de carreira do Banco. Pude aplicar a experiência na área
social que acumulei em alguns anos na gestão da maior instituição
social do Brasil - a Fundação Banco do Brasil.

Gostaria de explicar o que são as tecnologias sociais, já que
amanhã se encerram as inscrições para o referido prêmio. Tecnologia
social compreende produtos, técnicas ou metodologias de fácil
reaplicação, ou seja, experiências que já tiveram sucesso, que são
efetivas e alcançaram resultados práticos e objetivos, melhorando a
vida de uma determinada comunidade, de um determinado segmento
social e, portanto, reúnem condições para serem utilizadas, adaptadas
às circunstâncias locais, para produzirem efeitos positivos similares
aos do projeto inicial, do projeto-piloto, nas localidades onde forem
reaplicadas.

As tecnologias sociais também se caracterizam por terem baixo
custo, podendo ser facilmente apropriadas pelas comunidades locais,
e por resultarem de um conhecimento que nasce da interação da
comunidade com institutos de desenvolvimento, com a academia, a
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qual é efetiva na transformação social.
As entidades que ainda queiram participar - o prêmio está aberto a

empresas públicas, governos municipais e estaduais, instituições
educacionais e institutos e organizações não governamentais - podem
fazer a inscrição até amanhã, pelo “e-mail” premio@fbb.org.br. Serão
certificadas as tecnologias que forem premiadas, basicamente as que
já tenham sido implementadas, com resultados comprovados e sem
fins comerciais.

A edição deste ano destacará tecnologias que resolvam questões
relativas a água, alimentação, educação, energia, habitação, meio
ambiente, renda e saúde. A quarta edição do Prêmio Fundação Banco
do Brasil de Tecnologia Social é realizada em parceria com a
Petrobras, tem o apoio da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco - e tem, como auditora
independente, que acompanha e certifica todo o processo, a KPMG
Auditores Independentes.

As oito instituições responsáveis pelas tecnologias sociais
vencedoras receberão R$50.000,00 cada uma, totalizando
R$400.000,00, e poderão utilizá-los em atividades de expansão,
aprimoramento ou reaplicação da tecnologbia vencedora.

Nas três edições do prêmio, a Fundação Banco do Brasil destinou
R$900.000,00 para o aperfeiçoamento e a reaplicação das 18
tecnologias sociais vencedoras.

Na edição passada do prêmio, em 2005 - trata-se de um prêmio
bianual -, 113 tecnologias sociais foram certificadas. Em 2003, foram
96 ações. Em 2001, no primeiro ano, quando foi instituído o prêmio,
foram certificadas 128 tecnologias. Atualmente, existem no Banco de
Tecnologias Sociais - BTS -, da Fundação Banco do Brasil, 317
tecnologias certificadas.

É bom dizer que o Banco de Tecnologias Sociais é um banco virtual
que registra o desenvolvimento da tecnologia e os contatos das
instituições e dos responsáveis pelo desenvolvimento e pela
reaplicação da tecnologia disponível.

Nas três edições anteriores do prêmio, foram certificadas
tecnologias do Sudeste, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste e do
Norte. Assim, todas as regiões do País estão representadas com
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desenvolvimento social e implantação de atividades que nascem no
seio das próprias comunidades para resolver seus problemas.

O principal propósito do Banco é partir da idéia de que, nesse
campo do desenvolvimento social, não é necessário reinventar a roda.
Para todo e qualquer problema social das pequenas comunidades do
interior do Brasil, certamente uma ou outra comunidade já encontrou
um caminho, uma solução para o problema. Portanto, os gestores
públicos, os militantes de organizações e de movimentos sociais, as
entidades que trabalham com o terceiro setor e as que trabalham na
promoção do desenvolvimento humano e social encontrarão, no BTS,
exemplos de sucesso para orientar seu trabalho.

Registro que, das 317 tecnologias sociais constantes no Banco, 141
são da Região Sudeste. A nossa querida Minas Gerais detém 48
tecnologias, das 141. Estou certo de que Minas Gerais novamente
participará do prêmio deste ano e classificará muitas de suas
propostas de desenvolvimento social.

Até ontem, o prêmio havia recebido 1.815 inscrições. A Região
Sudeste efetivou 760 inscrições; a Região Nordeste, 397; a Região
Sul, 357; a Região Norte, 114; e a Região Centro-Oeste, 187. Minas
Gerais novamente está muito bem posicionada, concorrendo com 198
inscrições.

Quanto às 48 tecnologias sociais classificadas, certificadas no BTS,
registramos os Municípios mineiros que estão presentes: Boa
Esperança, Santana dos Montes, Belo Horizonte, Curvelo, Timóteo,
Montes Claros, Sacramento, Viçosa, minha querida Paracatu, Sabará,
Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora e Chapada do Norte.
Destaco que o Município de Belo Horizonte participa com várias
tecnologias sociais. Ademais, entidades diversas aportaram lá seu
conhecimento acumulado. É o caso das Prefeituras de Boa
Esperança, Belo Horizonte, Sacramento e Juiz de Fora, além de
diversas entidades sociais, algumas delas ligadas ao trabalho das
igrejas ou aos movimentos sociais. Aliás, vários movimentos sociais
têm presença e atuação marcante em Minas Gerais.

Podemos citar a Asmare, com o projeto Lixo e Cidadania. O trabalho
da Asmare já vem ganhando reconhecimento nacional e internacional,
e hoje sua metodologia é reutilizada e adotada por várias
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organizações de catadores, pelo País afora.
Há Também o projeto do Centro Popular de Cultura e

Desenvolvimento - CPCD -, que tem sede em Curvelo e atua em
vários Municípios do Estado, com vários projetos também ali
certificados.

Gostaríamos de falar do projeto da Política Municipal de
Abastecimento e Segurança Alimentar de Belo Horizonte, que fez
história e orientou várias outras administrações pelo País afora; do
Projeto Habitacional Cajuru, da Prefeitura Municipal de Sacramento; e,
da nossa Paracatu, a unidade social para fabricação de vassouras
com utilização de plásticos PET, por meio da Caritas Diocesana de
Paracatu.

As tecnologias mineiras que estão muito bem valorizadas e
reconhecidas em todo o território nacional, tendo inclusive seu
financiamento para reaplicação em outros Estados da Federação, são
as tecnologias desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa -, de Sete Lagoas, particularmente as
barraginhas para captação de águas superficiais de chuvas,
recuperação de áreas degradadas e regeneração de mananciais,
revelando-se uma excelente alternativa de convivência com a seca.

Queremos, depois de feito esses registros, dizer que as tecnologias
sociais, para serem certificadas, passam por uma investigação local
por meio das agências do Banco do Brasil das localidades em que as
tecnologias foram desenvolvidas e implantadas. Aqueles ou aquelas
lideranças e instituições que quiserem acessar todo este patrimônio
do movimento social brasileiro podem fazê-lo por meio do “site”
www.fundaçãobancodobrasil.com.br. Esta iniciativa é decisiva e
fundamental para disseminar este conhecimento acumulado e
desenvolvido ao longo dos anos pelas entidades sociais e pelo
movimento social mineiro e brasileiro.

Finalizando, Sr. Presidente, quero registrar que realizaremos, em
Paracatu, na semana que vem, no dia 6 de julho, sexta-feira, um
evento pela revitalização dos Rios Paracatu e Urucuia, no âmbito do
Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco. Convidamos todas lideranças da Região Noroeste,
Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Câmaras e pessoas
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interessadas nas questões ambientais e na revitalização dos Rios
Paracatu e Urucuia para esse encontro que será realizado na
Associação Comercial e Industrial de Paracatu - Acipa -, começando
às 9 horas da manhã e finalizando às 17 horas. Mais informações
poderão ser obtidas no nosso gabinete, pelo telefone 031-21085388,
ou ainda no gabinete regional em Paracatu, pelo telefone 038-
36712631. As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo “e-mail” do
nosso mandato: dep.almir.paraca@almg.gov.br.

Sr. Presidente, na programação, promoveremos a discussão do
Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, nacional, com enfoque nas revitalizações dos Rios
Paracatu e Urucuia. Serão apresentadas as áreas de atuação da
Codevasf e também recolhidos projetos que tenham passado pelos
Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Paracatu e Urucuia.

Haverá apresentação dos dois comitês e do Ministério Público, que
atua na revitalização dos dois rios regionais: Paracatu e Urucuia, no
âmbito da bacia do São Francisco.

Após os debates e encaminhamentos de propostas, faremos a
entrega de um documento solicitando a criação de um escritório da
Codevasf em Paracatu, a exemplo do que já ocorre com a Promotoria
que cuida da revitalização do São Francisco, que também está
instalada em Paracatu, para atender as bacias dos Rios Paracatu e
Urucuia.

Haverá ainda a assinatura de um convênio entre a Codevasf, o
Ministério da Integração, o Ministério do Meio Ambiente, a UnB e o
IEF, para implantação do Centro de Referência da Revitalização do
São Francisco também na cidade de Paracatu. Contaremos com a
participação de Jonas Paulo de Oliveira Neres, Diretor da Área de
Revitalização das Bacias Hidrográficas; Juely Cardoso Jordão,
Presidente do Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Paracatu;
Júlio César Ayala Barreto, Presidente do Comitê da Sub-bacia
Hidrográfica do Rio Urucuia; Carlos Eduardo Ferreira Pinto,
Coordenador das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente das Sub-
bacias dos Rios São Francisco, Urucuia e Paracatu.

Para finalizar o evento, faremos uma visita às instalações do IEF,
onde será implantado o Comitê de Referência de Revitalização da
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Bacia do São Francisco. No encerramento do evento, haverá a
exibição do documentário “Uma verdade inconveniente sobre
mudanças climáticas”, produzido por Al Gore, ex-candidato à
Presidência dos Estados Unidos.

Mais uma vez, dirigimo-nos a todas as pessoas da região Noroeste
de Minas, que estão interessadas na revitalização dos Rios Paracatu
e Urucuia, para participarem desse evento organizado pelo nosso
mandato, no dia 6 de julho, em Paracatu, na sede da Associação
Comercial e Industrial da cidade, contando com ampla participação,
ampla adesão. Dessa forma, faremos com que os investimentos da
revitalização do Rio São Francisco, abundantes em Minas Gerais,
também nos alcancem na região Noroeste e nos ajude a preservar
esses dois rios: o primeiro é um contribuinte individual do São
Francisco, que é o Rio Paracatu, e o terceiro, que é o Rio Urucuia.
Dessa forma, o Rio São Francisco continuará recebendo águas
saudáveis, como a dos nossos rios que entrarão na bacia, e seguirá
adiante, mantendo o vasto volume de água dos dias atuais. Além
disso, esperamos poder ampliar essa vazão e garantir água para os
nossos irmãos nordestinos e que o Rio São Francisco continue sendo
um rio de integração nacional. Aguardamos as lideranças do Noroeste
de Minas no nosso evento em Paracatu. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, agradeço a
generosidade de suas palavras. Cumprimento os Deputados e todos
os que nos acompanham na Casa do povo mineiro e pela TV
Assembléia.

Farei uma breve reflexão sobre o momento que vivemos ontem em
Minas Gerais, do qual também participei no Palácio das Artes, onde
estavam presentes o Presidente Lula, o Governador Aécio Neves,
diversos Ministros, Deputados Federais e Estaduais, Prefeitos,
Vereadores e as galerias com a presença de lideranças da
comunidade de várias cidades mineiras, como a da minha querida
Divinópolis. É um momento que mostra o quão importante é a
conjugação de esforços. O Município, os governos estadual e federal
devem trabalhar juntos.

É importante termos planejamento, para que possamos alcançar os



1969

nossos objetivos.
O nobre Deputado Paulo Guedes falou sobre algo que é muito

positivo. O governo de Minas acaba de receber o reconhecimento do
governo federal de que o Estado está saneado, organizado, e, em
razão disso, pode ter a sua capacidade de endividamento ampliada
em mais R$2.400.000.000,00.

É preciso deixarmos isso claro, do contrário estaremos
comprometendo a nossa visão de Federação. Não é que o governo
federal está dando a Minas um crédito a mais, porque crédito é algo
que se conquista. A relação de crédito de um Estado ou de um
Município para com organismos internacionais ou mesmo junto à
União não é muito diferente, na prática, da relação que existe entre
um cidadão, por exemplo, que vai a uma instituição financeira para
tomar um empréstimo. Nesse caso, será preciso que ele demonstre,
com o seu cadastro, que tem capacidade de pagamento. A bem da
verdade, nenhuma instituição séria vai emprestar dinheiro para
alguém falido, que não tenha condição de pagar.

É assim que também funciona a análise da capacidade de crédito ou
da capacidade de se endividar em relação a um Estado ou Município.

É certo que há uma legislação que regulamenta essa matéria e que
diz que a Secretaria do Tesouro da União tem de ter um controle
sobre essa situação; do contrário, os Estados e os Municípios vão-se
endividando, e isso compromete até a estabilidade de um País. Isso
ocorreu no Brasil em um passado recente.

Agora à tarde ouvi dizer aqui que nunca nenhum governo nem
Presidente se preocuparam em dar crédito ou em viabilizar as
finanças dos Estados e dos Municípios, o que não é verdade. O
governo do PSDB encontrou o País numa situação lastimável, e os
Estados e Municípios, com um endividamento insuportável, disperso,
com dívidas perante instituições internacionais, perante o próprio
governo federal, até mesmo perante a iniciativa privada, com taxas de
juros exorbitantes, deixando os Estados e vários Municípios,
principalmente as Capitais, numa verdadeira situação de falência.

Naquela ocasião, o governo federal estabeleceu uma repactuação
das dívidas dos Estados, e é certo que, hoje, a realidade financeira
mudou, por isso é preciso que se reveja esse pacto feito àquela
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época. Os Deputados Getúlio Neiva e Almir Paraca, que já foram
Prefeitos, sabem do que estou falando. O passado deste país, antes
mesmo do governo do PSDB e já vivendo o início da democratização,
revelou um absoluto descontrole das contas públicas. Um Prefeito
terminava o seu mandato fazendo todas as dívidas que desse conta
de fazer. Da mesma forma o Governador. Aquilo era uma luta para
poder gastar o dinheiro que arranjavam emprestado ou para pagar as
dívidas que faziam no mercado, deixando o pesadelo para ser vivido
por seus sucessores. Quem mais sofria e ainda sofre as
conseqüências de tudo isso é o cidadão, o povo de modo geral.

Eu mesmo, quando assumi a Prefeitura de Divinópolis, encontrei
endividamento, por isso gostaria de aproveitar a oportunidade para
desmentir o que alguns adversários disseram em alguns momentos. O
certo é que deixei uma dívida bem inferior àquela existente quando
assumi a Prefeitura. A bem da verdade, consegui o que ainda não era
obrigatório, pois não havia Lei de Responsabilidade Fiscal. Consegui
o chamado superávit, ou seja, durante os quatro anos em que fui
Prefeito, gastamos bem menos do que o Município arrecadou e, com
isso, conseguimos diminuir a dívida. É matemática elementar. Havia
uma dívida de “x”, e conseguimos arrecadar mais e gastar menos,
durante quatro anos, ou seja, conseguimos economizar um pouco e
deixar uma dívida de “x” menos 20%, 30%, nessa ordem.

Não gostaria apenas de me referir a esse avanço que Minas Gerais
conquistou: equilibrar as suas finanças e ter a capacidade de poder
ampliar o seu crédito, o que é algo fundamental. Estou-me referindo
ao fato de que, naquele momento, testemunhamos o governo federal
vir anunciar em Minas o PAC, por meio de convênios com os Estados
e Municípios, com repasse de recursos.

É claro que isso é bom. Estamos felizes porque o governo do Estado
está saneado, pode dar sua contrapartida e os Municípios também
entrarão com parte dos recursos. Em Divinópolis, a previsão é de que
o governo federal disponibilize R$15.300.000,00, e o Município terá de
entrar com uma contrapartida de R$1.700.000,00 perfazendo
R$17.000.000,00 para programas de melhoria, de urbanização em
alguns bairros pobres que possuem infra-estrutura muito deficitária e
cujos moradores estão em situação mais difícil. Isso é ótimo; isso é
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muito bom!
O outro valor anunciado para Divinópolis é de R$46.000.000,00.

Portanto, R$17.000.000,00 seriam a fundo perdido. O recurso vem do
Tesouro Nacional para o Município, que dá uma contrapartida e usa o
dinheiro sem precisar pagar novamente o governo federal. Os outros
R$46.000.000,00 são recursos advindos sob a forma de empréstimo,
de financiamento. Essa história precisa ser mais bem analisada, mas,
de qualquer forma, é positivo o Município pegar empréstimo para fazer
saneamento básico. Aliás, nossa cidade precisa de melhoramentos
nessa área: precisamos melhorar o nosso Rio Itapecerica.
Começamos a fazer isso. Foi a maior extensão de rede de esgoto feita
por um Prefeito na história de Divinópolis: mais de 130km.

O Deputado Getúlio Neiva lutou muito na nossa querida Teófilo
Otôni, fazendo saneamento básico e profundas transformações. Às
vezes as pessoas não enxergam a rede de esgoto, porque ela está
debaixo da terra, mas enxergam os seus resultados, porque ela
melhora a qualidade de vida. Hoje, o povo de Divinópolis compreende
isso, principalmente o da periferia, de Campina Verde, Morada Nova,
Candelária, Bairro das Nações, Santa Rosa, Padre Eustáquio, enfim,
de uma enormidade de bairros que não tinham redes de esgoto, mas
nós as construímos. Além disso, fizemos interceptores de esgoto no
córrego. Normalmente, a rede jogava dejetos diretamente no córrego,
que, por sua vez, deságua no rio. Com os interceptores, ele não cai no
córrego. Falta fazer a estação de tratamento de esgoto. Infelizmente,
meu mandato terminou, e não tive condições para fazer todo o projeto.
É obra para ser feita ao longo de vários mandatos. Cada um tem de
fazer um pouco.

Embora seja muito bom o governo federal fazer parceria com os
governos estadual e municipal, quero deixar um alerta aqui: isso prova
que o modelo de distribuição de impostos que estamos vivendo no
Brasil está errado. Alguns cidadãos não analisam a situação, até
porque não a conhecem, mas é preciso começar a saber que é
preciso fazer a reforma tributária e uma federação neste país; que não
é justo o governo federal ficar com 65%, 67% de tudo o que é
arrecadado; o Estado, com apenas 20%, e o Município, com 12% a
13% - uma migalha. Falamos que isso está errado porque, se esse
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dinheiro ficasse nos Municípios e nos Estados... Pagamos imposto
quando fazemos a feira da semana no supermercado, quando
compramos uma caixa de fósforos, uma roupa ou qualquer outra
coisa. Enfim, o cidadão paga imposto ao consumir qualquer produto.
Grande parte desse imposto, somada às contribuições sociais, PIS,
Cofins e outras, além da CPMF, vai para o governo federal, que, por
sua vez, distribui - agora diz que tem dinheiro para distribuir aos
Municípios. Isso é bom, mas será que o governo que veio aqui
anunciar o PAC consegue fazer chegar aos 850 Municípios do Estado
esse dinheiro que levou de todos os mineiros? Será que ele consegue
fazer esse dinheiro chegar de maneira mais justa, Deputado
Sebastião Helvécio, também grande defensor dessa causa?

Portanto, uma coisa é reconhecermos que o momento é bom, pois
houve parceria e está vindo recurso para Divinópolis, Juiz de Fora e
Governador Valadares. Todavia, é preciso que o recurso venha todo
mês e que se distribuam melhor os impostos. Talvez aí o governo
federal não tenha de vir aqui para dizer: sou muito generoso e vim
trazer um convênio; talvez o governo federal, o Estado e os
Municípios estejam cumprindo as suas obrigações, e o cidadão,
vivendo mais feliz. O imposto pertence ao cidadão, e não, ao Lula, ao
Aécio ou ao Prefeito. O dinheiro é pago pelo cidadão. É preciso haver
uma engenharia financeira e uma forma de distribuição para que ele
retorne mais rápido ao cidadão. Agora, vem um protocolo de
intenções - aliás, foi o que você assinou -; elabora-se o projeto, e
depois vêm as certidões negativas e a burocracia. Até aí, tudo bem.
Todavia, vem algo terrível depois, Deputado Sebastião Helvécio: a
corrupção das grandes licitações e dos grandes negócios, decorrentes
de boa parte desses acordos entre governos, e por aí afora.

Não estou dizendo que por causa disso - por promoverem a
corrupção - não pode haver convênios, mas, sim, que está mais do
que claro que o modelo em que o Brasil está vivendo está errado.
Caso queira melhorar, de fato, o País, o Presidente Lula poderá usar a
sua liderança para fazer um novo pacto federativo, uma reforma de
moralização deste país e uma reforma tributária e política séria. O
Congresso tentou votá-la, e ela não se viabilizou. Isso é triste.

Hoje saí de madrugada de Belo Horizonte e fui até Paineiras, que,
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aliás, não fica perto daqui, para uma visita. Retornei a tempo de
cumprir o meu dever na Assembléia. Quando retornava, ouvi por uma
rádio específica de notícias, a CBN, que o relator do PMDB, ou
melhor, aquele que foi escolhido pelo novo Presidente do PMDB,
eleito por esse partido, para o Conselho de Ética do Senado da
República, indicou um Senador do PSB, e este aceitou. Todavia,
Deputado Getúlio Neiva, ele foi vetado logo em seguida pela própria
base do governo. A emissora informou que foi vetado pelo Presidente
Renan, que quer um relator que lhe dê o relatório antecipadamente e
diga assim: você está absolvido. Aí, ele pode ser nomeado relator. É
mais ou menos como aquele mineiro - aliás, mineiro não, carioca -,
vergonha para Minas Gerais e para a estrutura da República, suplente
de Senador que nem tem domicílio em Minas Gerais, que engana o
povo mineiro e todos nós. Ele vai até lá e tem um comportamento
daquele, dizendo, antes de tomar conhecimento dos fatos, que,
quaisquer que sejam as novidades, não mudará a sua opinião, que
seria a de inocentar o acusado.

É essa a República que queremos? Uma República de mentira, em
que os corruptos têm de ser previamente inocentados? Isso nos
repugna e enoja.

O Presidente tem de assumir a responsabilidade de liderar essas
mudanças. Ontem me disseram que ele não aceitou falar com a
imprensa. Claro que não, pois alguém poderia perguntar pelo Babá,
por não-sei-mais-quem, pelo Vavá. Ora, é preciso pôr o dedo na
ferida, sim. As coisas não estão às mil maravilhas, como desejam
pintar aí, não. Isso é demagogia. O dinheiro suado dos Municípios
volta como se fosse uma dádiva dos céus.

E ainda, Deputado Sebastião Helvécio, há o despautério de alguns
inescrupulosos, que não conhecem a boa convivência democrática, de
montar no canto do Palácio das Artes um grupinho orquestrado para
tentar vaiar o Governador Aécio Neves, com bandeiras do PT, mas
não conseguiram. Nós, do PSDB, estávamos lá respeitando o
Presidente da República, como deve ser, e aplaudindo-o. A iniciativa
de construir parcerias é saudável e positiva.

Deputado João Leite, eu dizia que esse tipo de comportamento
demagogo, inescrupuloso, que quer inocentar de antemão os
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bandidos deste país, que vem dar migalhas para dizer que está
revolucionando a história da República, é nojento. Não me calarei
diante disso.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
acompanhava, do gabinete, o pronunciamento de V. Exa. Já tive a
oportunidade de manifestar-me hoje, neste Plenário.

É lamentável o que estão procurando fazer. Ontem o nosso partido
foi atacado pelo Prefeito de Belo Horizonte, que nem sequer libera os
representantes dos servidores da Capital para os sindicatos que os
representam. Esse mesmo Prefeito gasta quase 50% do Orçamento
da cidade com terceirizados. Ele atacou o nosso partido dizendo que o
PSDB nada fez por Minas Gerais.

Vendo V. Exa. na tribuna, não me contive. Vim aqui para lembrar a
obra que o PSDB realizou em Divinópolis, quando V. Exa. era Prefeito
e José Serra Ministro da Saúde. Lembro também a duplicação da
Fernão Dias e o metrô de Belo Horizonte.

Vemos, Deputado, apenas propaganda do PAC, mas dinheiro até
agora não veio nenhum. Temos apenas promessa de que virá.

O metrô está abandonado. As estações históricas da Rede
Ferroviária Federal estão esfarinhadas, como a da Gameleira. O
espaço que era para a construção do Ramal Barreiro, as estações
construídas no governo do PSDB estão servindo para esconderijo de
criminosos, deixando a população de Belo Horizonte em constante
perigo, Deputado Domingos Sávio.

Agora, vem o Presidente Lula, juntamente com o Prefeito Pimentel,
atacar o nosso partido. Eles não aceitam o contraditório, a verdade.
Querem impor. Isso não é uma ditadura. O nosso país é uma
democracia. Não aceitaremos essa postura.

Estivemos no Brejo dos Crioulos, em Janaúba. O Incra não estava
presente porque está em greve, assim como o Ibama. Aliás, o governo
está procurando, Deputado Domingos Sávio, criar uma lei para
restringir a greve no serviço público.

Vim aqui solidarizar-me com V. Exa., companheiro do PSDB, partido
que não pode ser atacado dessa forma. É um partido reconhecido
pela população de Minas Gerais, assim como o Governador Aécio
Neves o é.
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Criaram aquele ambiente para, de alguma forma, constranger o
Governador Aécio. Não terão sucesso nessa empreitada, pois o
PSDB, nós todos temos um serviço prestado a este Estado. Parabéns
a V. Exa.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Com todo o respeito, V.
Exa. está baixando muito o nível do debate.

Não foi o que V. Exa. está falando que presenciei. Vi o Presidente
Lula dando uma aula, uma lição de cidadania, aliás o próprio
Governador reconheceu que o Presidente Lula é um dos melhores
Presidentes de toda a história do País.

Se observarmos todos os índices, as pesquisas, as avaliações, é
indiscutível. Não há como comparar. Investimentos nas áreas social,
da educação, no saneamento, o ProUni, vários programas na área da
agricultura, como, por exemplo, o Pronaf, maior investimento de toda
história do País na agricultura familiar, mais de R$12.000.000.000,00
investidos.

Então, não há como comparar com índices de governos anteriores.
Praticamente todos os índices desse governo não tem comparação
com governos anteriores. Não há como comparar nem discutir. Podem
verificar todos os dados.

De todos os Estados da Federação, Minas Gerais é um dos que -
Lula disse muito bem isso - receberam mais recursos do governo
federal. Citei muitos programas, até mesmo que o Governador é bem
avaliado. Graças a quem? Graças aos recursos provenientes do
governo federal. Então, o governo Lula está sendo significativo.
Temos de considerar o reconhecimento do valor que Minas tem no
cenário nacional. É muito importante, independentemente de ser
Deputado da Oposição, reconhecer os pontos positivos em relação ao
governo do Estado. Sempre os exponho aqui com a maior clareza,
não tenho dificuldade de fazer isso. Espero que V. Exas. tenham essa
mesma postura em relação ao governo federal.

Gostaria de ver V . Exa. também discutir, aliás um problema sério da
população, a questão da Cemig. V. Exa. disse que toda vez que eu
tocasse nesse assunto, falaria. Então, gostaria de vê-lo pronunciando-
se, porque quem solicitou os reajustes à Aneel foi a Cemig. A Cemig
pede, e quem autoriza é a Aneel. A Cemig pediu 23%, a Aneel
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autorizou 6,5%, mas a companhia não ficou satisfeita. É muito pouco
6,5%. Para a Companhia, que, em três meses, teve um faturamento
apenas de R$400.000.000,00, 6,5% de aumento não é suficiente.
Houve mais de 100% de reajuste neste governo, que deu entrada a
um recurso, porque quer mais.

O Deputado Elismar Prado aprovou ontem um requerimento na
Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando que a Aneel negue o
recurso impetrado pela Cemig e solicitou também uma auditoria.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga a reunião até as 19h59min. Com a
palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado. Sr. Presidente, não
posso deixar de primeiramente esclarecer ao nobre Deputado Weliton
Prado, que trouxe um outro assunto. Ainda bem que ele mesmo fez a
análise do assunto dizendo que a Aneel é agência nacional, portanto,
subordinada ao governo federal, que é quem decide preço de tarifa de
energia elétrica. Foi em muito boa hora que ele se lembrou no seu
pronunciamento a respeito disso. Também defendo uma redução dos
preços, não simplesmente que a agência conceda 6% de aumento.
Deveria haver redução e uma reforma tributária de maneira que os
impostos fossem mais bem distribuídos - não é, Deputado Paulo
Guedes? - e assim poderiam permitir aos Estados reduzir o ICMS na
conta de energia elétrica. É isso que eu defendo com muita clareza.

Hoje a Cemig, empresa mineira, atende seis milhões e meio de
consumidores. Desses, 2,3 milhões são de baixa renda e possuem
uma tarifa social. Praticamente mais de um terço de todos os que são
atendidos pela Cemig pagam uma tarifa mínima chamada de tarifa
social. Isso é garantido. Não podemos perder de vista que os mais
pobres precisam ser atendidos. E, quando o Deputado faz a
observação de que baixei o nível do debate, ou ele não entendeu, ou
entende que cobrar punição para corrupto é baixar o nível.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
também estranhei, no pronunciamento, a forma raivosa ao tratar do
governo do Presidente Lula. Por ser Líder da Maioria desta Casa,
esperava uma conduta diferenciada, até porque ontem o Presidente
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Lula veio a Minas Gerais trazer recursos e benefícios. Ao ouvir o seu
pronunciamento e o do Deputado João Leite, fica no ar a impressão
de que vocês são contrários à vinda de recursos para Minas. Dessa
forma raivosa como vocês se pronunciam, parece-nos que estão
contra o povo mineiro.

Em seu pronunciamento, você já está prevendo que os recursos que
virão para Minas serão consumidos pela corrupção. Corrupção de
quem, se estão vindo para os Municípios e para o Estado, por
exemplo, para a Copasa? Será que a corrupção será da Copasa? Os
recursos serão repassados aos Municípios, e alguns são
administrados pelo PSDB, PFL, enfim, por todos os partidos.

Portanto, não estou entendendo a forma raivosa como se trata um
momento histórico. Não vi essa raiva no Governador Aécio Neves,
que, na contramão do seu discurso e do do Deputado João Leite, de
forma educada, soube reconhecer - há até uma frase publicada hoje
pelo “Estado de Minas” - a importância do momento histórico que vive
o País, com relações políticas históricas. Temos um Governador de
Estado, um Presidente da República e um Prefeito da Capital que se
assentam e conversam, apesar das divergências partidárias, para
proporcionar o crescimento e o engrandecimento da Nação e do
Estado.

Não sei se o meu pronunciamento anterior lhe motivou o discurso,
mas, em momento algum, ataquei o governo do Estado. Muito pelo
contrário: elogiei a postura do Governador Aécio Neves ontem. E
gostaria de ouvir do Líder da Maioria algo semelhante ao dito pelo
Governador. Deputado Domingos Sávio, é preciso, pelo menos, saber
tratar, pois faz parte dos bons costumes de Minas saber acolher e
tratar. O seu Governador ontem soube muito bem fazer isso: recebeu
e acolheu muito bem o nosso Presidente e os recursos que trouxe
para o Estado. São muito estranhas a sua posição e a do Deputado
João Leite, que parecem não querer que os recursos venham para o
Estado.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Paulo
Guedes. O Deputado Weliton Prado, com certeza, chegou do meio
para o fim do meu pronunciamento. V. Exa. talvez também não tenha
ouvido todo o pronunciamento, portanto lhe peço que o ouça agora.
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Deputado Paulo Guedes, estou-me dirigindo a V. Exa. para recapitular
a minha fala, que está gravada e taquigrafada. Iniciei o meu
pronunciamento louvando a parceria; dizendo que Minas foi saneada
e, em razão disso, consegue ampliar sua capacidade de
endividamento; dizendo que considerava isso saudável, mas que não
considero o modelo de distribuição tributária do País justo.

Na seqüência, manifestei-me de forma não raivosa - se eu estiver
raivoso, o Brasil está raivoso, Deputado Paulo Guedes, e talvez o PT
não esteja -, mas indignada. Estou indignado com o que se está
passando no Congresso Nacional. Referi-me ao fato de o Presidente
Renan vetar o Senador do PSB que se dispôs a ser relator. Ele o fez,
e a imprensa já nos informou isso, pois hoje, felizmente, algo acontece
agora, e agora mesmo o cidadão está sabendo, pois nos está
acompanhando ao vivo. O Senador foi indicado pelo recém-eleito
Presidente da Comissão de Ética - eleito pela maioria do governo. A
maioria não quis que o Deputado Arthur Virgílio, do PSDB, assumisse
a Presidência do Conselho de Ética. Não quis: não pode, um da
Oposição não pode.

Tudo bem. O Presidente do PMDB, também o mesmo partido do
Renan, que está sendo investigado, indica um Senador do PSB. O
Senador do PSB diz que aceita, e o Senador Renan veta. Eu concluí:
veta porque já está antevendo que ele poderá querer que a situação
seja investigada. E aí eu desabafei.

Isso não é ser raivoso, Deputado Paulo Guedes. Querer que este
país seja passado a limpo não é ser raivoso. Se eu tiver de ocupar a
tribuna só para bater palmas por convênios assinados e me dar por
satisfeito, sem querer que a corrupção seja investigada, não sou digno
de estar aqui dentro; não se eu não antevir os casos de corrupção,
que se agravam neste país. O próprio Tribunal de Contas da União
denuncia que a grande maioria dos convênios celebrados estão
eivados de problemas. Eu não disse que não quero esses convênios;
aliás, fiz uma pausa. Não estou dizendo que vai haver corrupção
nesses convênios, estou dizendo que esse modelo está errado, esse
modelo de arrecadação dos impostos em que vai tudo para Brasília,
ou quase tudo; depois Brasília começa a distribuir, sob a forma de
convênio. Eu disse que estava errado e, aí, de repente, dizer que esse
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modelo... Não foi o Lula que o criou. É um modelo que já se vem
agravando há vários anos.

Eu disse que o Presidente Lula deveria exercer a sua liderança.
Portanto, admito. E disse também que estava lá para aplaudir. E
aplaudi. E disse também que era um absurdo ver militantes do PT
orquestrados para vaiar.

Portanto, Sr. Presidente, eu tive de repetir - quem está nos vendo
vai dizer que o Deputado Domingos Sávio está repetindo a fala -
porque parece que falei em grego. Não consigo imaginar por que dizer
que precisamos combater a corrupção neste país possa ofender tanto
a Bancada do PT, e fazer dizerem que estou raivoso. Solicitar que
seja combatida a corrupção é dever nosso. E, mais do que solicitar,
dar exemplo desse combate.

Encerro dizendo o seguinte: tem-se criado uma polêmica muito
grande aqui sobre a relação desta Casa com o Ministério Público. Eu
entreguei a minha autorização assinada, para que o meu sigilo
bancário, fiscal e patrimonial estejam, enquanto eu exercer a atividade
pública, abertos ao Procurador-Geral de Justiça. Eu entendo que o
Ministério Público deve ser respeitado e valorizado. Mas entendo que
esta Casa tem de ter autonomia para discutir desmandos e abusos de
toda e qualquer autoridade, até do Ministério Público. E não pode um
partido político se melindrar porque estou dizendo que não aceito mais
a corrupção se agravando neste país, tomando conta dele.

Temos de discutir aqui o governo federal, o Ministério Público, o
Tribunal de Contas, a Assembléia Legislativa, a transparência da
Assembléia, as contas da Assembléia, os gastos da Assembléia e de
todos os outros Poderes. E faço isso de cabeça erguida. E não faço
de maneira raivosa, faço com indignação, às vezes. É inaceitável.
Enquanto o País está num mar de lama, os brasileiros estão todos
indignados. Nós todos vamos ficar aplaudindo, dizendo que está tudo
bem, porque se estão fazendo alguns convênios. Quem venham os
recursos dos convênios. Eles são direito nosso, são impostos que
pagamos. É bom lembrar que boa parte é financiamento. Eu li que,
para Divinópolis, por exemplo, está previsto um total de
R$63.000.000,00; deles, R$46.000.000,00 de financiamento. Portanto,
é importante fazer isso com transparência, com clareza.
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Desculpe se me alonguei, Sr. Presidente, mas trata-se de um
debate. Um debate em que, às vezes, a indignação tem de ser
manifestada. Nós aqui, nesta Casa, temos uma obrigação para com o
povo mineiro. O povo mineiro não pactua com isso; o povo mineiro
não pode ser confundido com aquele que está lá como suplente de
Senador, em quem nenhum mineiro votou nem sabia quem era.

Estas são as mudanças que cobrei no meu discurso: uma reforma
política em que você não vote em um suplente de Senador que não se
sabe nem quem é. E que depois elege alguém do Rio de Janeiro para
representar Minas Gerais e dar aquele vexame que deu, de assumir a
relatoria pela manhã e renunciar na parte da tarde. Só aceitava, se
fosse para dar um parecer favorável de antemão. Agora já ficamos
sabendo por quê. O Presidente do Senado é que quer escolher o
relator do seu caso.

É o fundo do poço. Por isso estou indignado, nobres Deputados do
PT. Se estão confundindo isso com uma postura raivosa, vejo que, de
fato, a corrupção não indigna V. Exas. como a mim.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Solicitei o art. 164 porque não sou raivoso.

Não aceito isso. Como Presidente da sessão, solicito que retire dos
anais da Assembléia a citação do Deputado Paulo Guedes. Em
momento algum, defender Belo Horizonte, cidade que me deu por três
vezes a oportunidade de representá-la, defender a população do
Barreiro, a população que depende do transporte coletivo, não é ser
raivoso. Parece até que estamos em outro país. Estou com uma carta
do atleta brasileiro Zé Roberto. Apesar de ter optado por voltar para o
Brasil com seus filhos no ano passado, por conta do preconceito que
sofria na Alemanha, pois os filhos são negros, agora ele resolveu
retornar à Alemanha. O atleta diz que não agüenta mais o Brasil. As
filhas não podem sair às ruas, e dizer que são suas filhas, porque
temem ser seqüestradas. Ele não agüenta mais ver o noticiário da TV
mostrando o medo dos brasileiros. (- Lê:) “Por sorte, minhas filhas não
entendem bem o português. Se entendessem, descobririam um país
em que o crime está por todos os lados. Está nas escolas, nas
faculdades, e mesmo na família do Presidente da República. Minhas
filhas devem ter detestado o Brasil. Foi com muita alegria que
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receberam a notícia de que voltaríamos para a Alemanha.” Vejam a
situação que vivemos, e o Deputado diz que sou raivoso? Que o
Deputado Domingos Sávio é raivoso? Estamos aqui traduzindo a
verdade e não “slogans” que são colocados. Não lerei toda a carta,
mas ela é dramática, é de alguém que sonhou morar em nosso país,
porém, apesar da cor da pele, resolveu voltar para a Alemanha. Será
que o Zé Roberto, atleta brasileiro, é raivoso?

O Sr. Presidente - A Presidência aquiesce à questão de ordem do
Deputado João Leite e determina que seja retirada a referida palavra
das notas taquigráficas. A Presidência lamenta dois fatos: primeiro,
que a Presidência tenha adotado o comportamento de tentar encerrar
a fala dos Deputados às 16h30min, quando, na verdade, temos muitos
assuntos importantes a tratar. Esta Presidência lamenta, também, que
a TV Assembléia, de maneira bastante tecnocrática, tenha
interrompido a transmissão às 18 horas. Mesmo que haja
determinação da Presidência da Casa, penso que deveríamos discutir
para que essa transmissão ocorra enquanto houver debate em
Plenário, como em Brasília, onde há reuniões até as 4 horas da
manhã. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço e parabenizo V. Exa. pela
condução dos trabalhos. Este debate é muito importante. Tenho em
mãos o jornal “Estado de Minas” e causa-me estranheza o
posicionamento dos Deputados da base do governo, contrariando o
que o próprio Governador diz ao Presidente Lula. (- Lê:)

“Ao fim do seu mandato, cada um desses projetos em parceria com
o governo federal, eu terei muito orgulho de, fora das paixões
eleitorais e políticas, andar com V. Exa., com os seus Ministros, com
os parlamentares que aqui estão, por todas as regiões de Minas, para,
juntos, constatarmos a maior transformação que este Estado viveu em
um só período de governo.”

Vejam bem: “constatar a maior transformação que este Estado viveu
em um só período de governo”. É lógico, não poderia ser diferente, é a
realidade. (- Lê:)

“Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, com o governo do
Estado e Prefeituras de 43 Municípios, contratos de
R$3.600.000.000,00 para obras de saneamento e infra-estrutura.”
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Entre os Municípios beneficiados, está Uberlândia. Era um sonho de
anos e anos da sua população poder resolver o problema do Bairro
Morumbi, um dos mais pobres dessa cidade e sem infra-estrutura. E
R$20.000.000,00 foram destinados a Uberlândia para resolver o
problema da infra-estrutura.

Os Municípios mineiros beneficiados pelo governo federal foram:
Alfenas, Belo Horizonte, Betim, Campos Altos, Capim Branco,
Confins, Contagem, Córrego Fundo, Divinópolis, Esmeraldas,
Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabira, Itabirito, Juatuba, Juiz
de Fora, Lagoa Santa, Mantena, Mariana, Matozinhos, Montes Claros,
Nova Lima, Ouro Preto, Pará de Minas, Pedro Leopoldo, Poços de
Caldas, Ponte Nova, Raposos, Raul Soares, Ribeirão das Neves, Rio
Manso, Sabará, Sacramento, Santa Luzia, São João del-Rei, São
Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sete Lagoas, Teófilo Otôni,
Ubá, Uberlândia e Vespasiano.

Todos esses 43 Municípios receberão recursos da ordem de
R$3.600.000.000,00 para saneamento e infra-estrutura. Isso é
histórico em nosso Estado; é o mínimo que devemos reconhecer.
Será a maior transformação por que Minas passará em um só período
de governo. Isso é muito importante, e todos os mineiros o
reconhecem, conforme as pesquisas. Fico muito feliz em ver que esse
é um sentimento geral da população, dos sindicatos e das entidades.
Os Deputados devem marcar posição aqui, pois faz parte do processo
democrático.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo-o por sua
postura, sempre tem-se posicionado de forma brilhante em defesa do
nosso Estado e do povo mais sofrido. Discordo dos oradores
anteriores em várias questões. Primeiramente, quando me referi à
atitude raivosa dos Deputados, eles estavam falando do governo do
Presidente Lula, sim. Depois, de uma forma mais própria de
camaleão, que muda de cor e de discurso, quiseram direcionar isso ao
Presidente do Senado.

Todos conhecemos a crise do Senado, e também sou a favor de que
se investigue aquele lamaçal que está lá. Nunca corremos de
investigação, porque nunca, na história deste país, investigou-se tanto
e nunca tivemos uma Polícia Federal tão atuante e as instituições
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funcionando até em excesso, como o Ministério Público. Mas estão
funcionando. Ao contrário do governo do PSDB, que engavetava tudo
na época do Fernando Henrique Cardoso, travava CPIs, com a sua
maioria no Congresso, e não deixava investigar nada. Basta
relembrarmos a história.

E digo mais, Deputado João Leite, apesar de não ter nascido nesta
cidade, Belo Horizonte é a Capital de todos os mineiros. Por isso me
sinto na obrigação de defender Belo Horizonte. Parabenizamos o
Prefeito Pimentel, o Governador Aécio Neves e o Presidente Lula pela
série de recursos com que estão transformando a nossa Capital. Fico
feliz e quero parabenizar essa conduta de parceria entre o governo
federal, o governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte, que
está mudando a nossa Capital para melhor. Isso já está comprovado
em todas as pesquisas de opinião pública. A população de Belo
Horizonte aprova a gestão do Prefeito, a parceria com o Estado e com
a União.

E mais: você falou da violência no Brasil, mas ela não começou no
governo Lula, vem de muito tempo. A questão da segurança pública é
de responsabilidade do Estado, Deputado João Leite. Então vamos
propor mudar a Constituição para que a segurança pública seja
responsabilidade da União. Aí, sim, podemos cobrar do Presidente
Lula que coloque à nossa disposição o Exército e a Força Nacional de
Segurança Pública. Ele já vem fazendo isso em alguns casos, quando
solicitado, como agora, no Rio de Janeiro.

Em  relação  à  declaração do jogador Zé Roberto - se é que ele
falou dessa forma -, ele deve estar sem memória. Ele não é raivoso;
penso que ele é ingrato, porque uma pessoa que conquistou uma
fortuna, graças também ao apoio do povo brasileiro, falar que retirará
os filhos do Brasil e os levará para a Alemanha, falar mal do País lá
fora... Quem fala do nosso país lá fora não merece a dignidade de ser
brasileiro.

O Presidente Lula já disse que a mania do brasileiro é falar mal do
País. Por que não falamos das coisas boas que acontecem em nosso
país, do nosso povo, da nossa força, das nossas terras, do nosso
potencial? Só vemos a imprensa falar da violência, das coisas ruins.
Está na hora de mudarmos o contexto, Sr. Presidente, e falarmos das
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coisas boas que aqui acontecem em todas as áreas. Temos um povo
bom - 95% ou 99% da população brasileira são pessoas de bem. Não
podemos deixar que 1%, que está se deixando levar pela bandidagem
tome conta do País. E a grande maioria cruza os braços, vai para fora,
vai para a Alemanha ganhar um dinheirão e gastar o dinheirão que
ganhou do povo brasileiro, que compra ingresso, canal de televisão,
direito de transmissão de partida, que enriquece esses jogadores. E
ele dá esta demonstração para aparecer na imprensa.

Desculpe-me, Zé Roberto, não te conheço, mas, se falou desta
forma, você não é raivoso: é um ingrato!

Gostaria ainda, Deputado João Leite, finalizando, Deputado Weliton
Prado, de falar que o senhor já usou desta prerrogativa uma vez, não
deixando que a Deputada Elisa Costa usasse a tribuna para se
defender dos ataques feitos por membros do PSDB nesta Casa,
pedindo o encerramento, de plano, da reunião. Quero parabenizar o
Presidente Getúlio Neiva, que não atendeu o pedido do Deputado
João Leite. Ele negou porque já estava acordado que esta Casa não
iria se calar mais. Portanto, não usemos, Deputado João Leite, dessas
armadilhas de correr do debate.

Estou pronto para debater com V. Exa. em qualquer situação, sobre
Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil ou qualquer assunto, mas não
admitiremos que utilizem argumentos e artifícios para proibir que nós,
do PT, possamos debater.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Deputado Bráulio Braz (em aparte) - Nobre Deputado Weliton

Prado, agradeço-lhe o aparte. Não pretendo debater com V. Exas.,
tendo em vista a experiência e o conhecimento que têm da política
mineira e da brasileira. Vejo que o debate está extrapolando a esfera
estadual, ou seja, está entrando no nível nacional, já que se discute o
governo do Presidente Lula.

Na verdade, pedi a palavra para retificar a fala do Governador Aécio
Neves, lida pelo nobre colega, já que tenho uma interpretação um
pouco diferente da sua. Conforme disse V. Exa., o Governador Aécio
Neves, ontem, havia dito que Minas Gerais passa pelo melhor
momento da sua história, neste último governo. Também li o jornal
hoje e entendo que ele estava referindo-se ao seu próprio governo, ou
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seja, ao governo Aécio Neves. Em suas palavras, não estava
elogiando o Presidente Lula, apesar de ele ser um político gentil;
todavia, jamais faltaria com respeito ao Presidente Lula em nosso
Estado. Portanto entendo que o Governador estava referindo-se ao
seu governo. Isso não quer dizer que o Presidente Lula não merece
elogios. Merece-os, sim. Acredito, confio no PAC, porém me
surpreendi ao tomar conhecimento do volume, do percentual, dos
altos valores incluídos no PAC, os quais se referem a empréstimos a
Prefeituras e ao Estado. Esse fato surpreende-me, pois significa que
estamos empurrando um problema para a frente, para daqui a 15
anos.

Sabemos que atualmente a maior carga tributária vai para os cofres
federais. Se existe dinheiro nos cofres federais, por que não investi-lo
em infra-estrutura, para dar maior possibilidade de crescimento ao
País? Existe essa polêmica, mas não é hora de discuti-la.

Não poderia deixar de expressar meu ponto de vista, minha
interpretação acerca do que está escrito nos jornais hoje, bem como
acerca de tudo que temos acompanhado na imprensa sobre o PAC,
programa do Presidente Lula.

O Deputado Weliton Prado - Reafirmo o que expus, para deixar tudo
bem claro. A fala do Governador está aqui, entre aspas: “Ao fim do
seu mandato, cada um desses projetos em parceria com o governo
federal, eu terei muito orgulho de, fora das paixões eleitorais e
políticas, andar com V. Exa...” - então, não poderá andar com ele
mesmo - “...com os seus Ministros...” - quem tem Ministros é o
governo Lula, ou seja, se se referisse ao Estado, seriam Secretários -
“...com os parlamentares que aqui estão, por todas as regiões de
Minas, para, juntos, constatarmos a maior transformação que este
Estado viveu em um só período de governo”.

Então, aqui está bem clara a fala do Governador em relação ao
mandato do Presidente Lula. Repito, mais uma vez: “...para
constatarmos a maior transformação que este Estado viveu em um só
período de governo”. E é verdade. São mais de R$3.600.000.000,00
de recursos para saneamento e infra-estrutura. Assinaram o contrato
43 Municípios. Infelizmente, o único contrato que não foi assinado é o
referente ao Prefeito de Uberlândia, que não estava presente, mas
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deve ter seus motivos; todavia foram assegurados recursos para a
cidade de Uberlândia. Na realidade, são mais de R$20.000.000,00
para a infra-estrutura do Bairro Morumbi.

Antes de conceder aparte ao Deputado Domingos Sávio, quero dizer
ainda que nós estamos nos empenhando no que se refere a
determinada questão. Conforme já disse, sempre que eu vier a esta
tribuna, abordarei a questão Cemig.

Algumas pessoas me abordaram e perguntaram sobre a questão da
Copasa, cuja conta aumentou muito, está muito alta. Costumo dizer
que a água está com o preço de vinho, pois o valor da água da
Copasa é muito alto, aumentou 37%. Quanto a isso, há mais de 100
projetos em tramitação, além de requerimentos. A todo o momento,
estou presente nas reuniões das comissões, nas audiências públicas
que se realizam no interior. Não vou parar, vou continuar; entretanto,
tenho uma prioridade: lutar para fazer gestões junto à Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel - , a fim de que ela negue esse
recurso que a Cemig solicitou, de modo a impedir o aumento de mais
20% na conta de energia elétrica. Nosso objetivo é fazer uma
campanha para reduzir o valor da conta de energia elétrica, seja por
meio de redução de ICMS, seja por intermédio de determinação da
própria Aneel.

Sabe-se que, em São Paulo, a conta vai diminuir agora. Há uma
briga para definir se serão 8% ou 11%.

No Paraná, já diminuiu. No Pará, garantiram isenção para uma faixa
de renda em relação ao ICMS. Enquanto em São Paulo diminui, aqui
a Cemig quer aumentar. O valor cobrado em Minas Gerais é
praticamente o dobro do de Brasília e, no Amapá, maior que o dobro.

Segundo a tabela, em Minas Gerais, a energia residencial é 17%
mais cara que na Bahia e 30% mais cara que no Ceará. A luz que o
cidadão paga em Minas é 31% mais cara que no Espírito Santo. A
nossa energia é 36% mais cara que no Rio de Janeiro. A nossa
energia é 38% mais cara que em Goiás e 53% mais cara que em São
Paulo. E lá a tarifa ser ainda, mais reduziada, mas aqui ficará mais
cara. A nossa energia é 73% mais cara que em Brasília e 107% mais
cara que no Amapá.

A Cemig teve um faturamento monstruoso, mais de
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R$400.000.000,00 em apenas três meses, e fechará o ano com
R$3.000.000.000,00. É muito, muito, muito dinheiro. Em entrevista em
9/6/2006, D. Luciano, uma das maiores autoridades religiosas do País,
reafirmou o seu compromisso com a campanha pela revisão da tarifa,
pois entendeu que a comunidade que o procurava diariamente em seu
gabinete constatou que a conta de luz era o maior pesadelo das
famílias de baixa renda. Sempre gosto de lembrar a fala de D.
Luciano. Questionado sobre o que ouvira da comunidade em relação
às tarifas de energia elétrica, D. Luciano respondeu: “Temos
encontrado muito sofrimento. As contas são muito elevadas. Não se
trata mais de ter a água quente para o banho, mas de poder acender
algumas luzes para enfrentar a noite, para os idosos tomarem o
remédio e as mães amamentarem os filhos. Muitas pessoas não têm
emprego ou renda. Não podem nem se alimentar. O desconforto é
haver na conta de luz valores de R$70,00, R$80,00, podendo
ultrapassar R$100,00. É o maior problema do equilíbrio do orçamento
doméstico. Muitas pessoas pedem orientação técnica da Cemig para
reduzir o consumo sem perder o direito à energia, mas também não
são atendidas”.

D. Luciano disse que, muitas vezes, as pessoas procuram a Cemig
achando que o alto valor da conta é decorrente de problema técnico.
Não se trata de problema técnico. O valor da energia elétrica é
realmente exorbitante, pois, apenas nos últimos quatro anos,
aumentou mais de 100%.

E continua a entrevista: “D. Luciano, além dos artigos e das
entrevistas, o senhor tem usado outros instrumentos em defesa da
redução da tarifa?”. Ele respondeu: “Há quatro meses levei ao
Presidente da Cemig, Dr. Djalma, uma caixa com essas contas que as
pessoas me trazem”.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
registro que esse é o comportamento democrático do PT. Reclama do
Deputado João Leite e do PSDB, mas não nos dá tempo para
apartear. Espera que o seu tempo termine para depois conceder o
aparte.

Quero registrar que nós, do PSDB, não agimos como camaleões,
como o Deputado Paulo diz. Ele, sim, teve a coragem - e podem
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pegar os anais da Casa - de ler a matéria que tem a fala do
Governador Aécio Neves. Em vez de citar o que está escrito no jornal
“no período de um governo”, o Deputado Paulo Guedes disse “do seu
governo”, como se o Governador Aécio Neves estivesse se referindo
ao Lula, e não ao próprio governo Aécio Neves e, obviamente ao
momento da história de Minas Gerais. Isso é tentar enganar o povo
mineiro e dizer que vim aqui para combater essa parceria. Não.

Eu disse e reitero: é bom que haja parceria do PAC entre o governo
federal, os Municípios e o Estado. Disse isso de forma clara e
continuo dizendo. É bom que venha dinheiro do governo federal. Aliás,
isso é necessário. Não é justo que o dinheiro permaneça apenas em
Brasília. Disse mais: afirmei que é preciso combater a corrupção e
reformular a forma de se fazer política no País. Foi exatamente isso
que eu disse. Portanto, V. Exa. não tente torcer as nossas palavras.

Disse de maneira clara que sou radicalmente a favor de reduzirmos
a taxa de energia elétrica e tenho lutado por isso há muito mais tempo
que V. Exa. Aliás, conseguimos reduzir a taxa da energia elétrica para
irrigação. Hoje a Cemig está atendendo 2.400.000 famílias. Portanto,
das 6.500.000 famílias que ela atende, 2.400.000 já estão recebendo
a conta com uma taxa de tarifa social. Continuaremos lutando para
que haja uma redução, mas quem autoriza isso? O governo federal, o
governo de V. Exa., por meio da Aneel. Portanto V. Exa. precisa
deixar isso claro em seu pronunciamento. Ao invés de permanecer
batendo na Cemig, que é uma empresa dos mineiros, critique o
governo federal, que não estabelece uma política adequada de
impostos e não permite que consigamos reduzir o ICMS na energia
elétrica. A Aneel decide qual é o valor da conta de luz da Cemig. V.
Exa. sabe disso.

O Deputado Weliton Prado - Com todo o respeito, Deputado
Domingos Sávio, gostaria de passar o jornal às mãos de V. Exa., para
que possa lê-lo. Concluirei meu raciocínio em respeito a um dos
maiores religiosos, o finado D. Luciano, ex-Presidente da CNBB.
Perguntaram a D. Luciano o que poderia ser feito para tornar este
cálculo mais justo. Ele respondeu: “Proponho que a Cemig se reúna
com as pessoas que tenham preocupação com a tarifa, com os
sindicatos e faça uma parada técnica para rever o custo ideal da
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energia. Os aumentos estão muito acima da inflação média, com os
números fortes em relação ao poder aquisitivo do povo e aos salários.
O dinheiro extra arrecadado sai praticamente extorquido do
necessário para a sobrevivência do povo. Disponho-me a conversar
com outras autoridades para pedir uma revisão humanitária para
enfrentar esta questão no Estado”. D. Luciano faleceu lutando pela
taxa de energia elétrica humanitária para o povo.

Quem autoriza é a Aneel, uma agência independente, e quem
solicita é a Cemig. Aliás, a Cemig solicitou mais um aumento de 20%,
e brigaremos para que a Aneel negue esse reajuste absurdo. A Aneel
autorizou 6,5%, e a Cemig não aceitou, pois quer 20%. Coitadinha!
Brigaremos para impedir esses 20%. Gostaria que V. Exa. trabalhasse
nesse sentido e defendesse o povo mineiro.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Continuando minha cruzada de cuidado
com a história desta Casa, gostaria que V. Exa. determinasse a
retirada da expressão “camaleão”, que é ofensiva aos Deputados.
Esta Casa sempre teve uma relação de muito respeito, mas,
infelizmente, esses termos utilizados ofendem os Deputados. Solicito
a V. Exa. que retire essa citação dos anais da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. Não me ausentarei de nenhum debate, pois estou
preparado.

O Sr. Presidente - Deputado, o senhor quer que faça a retirada
dessa expressão?

O Deputado João Leite - Solicito a retirada desse termo, pois é
ofensivo.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, a questão da ofensa pessoal varia
de pessoa para pessoa. É um critério unicamente pessoal, e não
podemos deixar de atender o nobre Deputado. A Presidência
determina seja feita a retirada da referida palavra das notas
taquigráficas. Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Espero que esta Casa continue com esta
relação amigável e respeitosa entre os pares.

Não me dobrarei diante dos gritos e reclamações, pois tenho os
direitos constitucionais e regimentais de representante do povo
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mineiro. É um grito que não vai me calar ou intimidar. Estou
acostumado à lida, à luta e ao debate, por isso não recuarei com
gritos. Esse grito não adianta.

Gostaria de falar especialmente sobre as frases feitas aqui. Nunca
se prendeu tanto na história deste país. Parece que, recentemente,
foram 5 mil o número de presos. A pergunta agora é: Quantos
continuam presos? Para uma administração pública ter de prender, já
é uma derrota total. Uma administração pública que não tem controle
não tem auditagem.

Algum tempo atrás, um dos grandes contadores deste país disse
que o Brasil não era um país corrupto, e, sim, um país pouco auditado
e pouco controlado. Uma administração pública ter que colocar a
tranca depois de a porta arrombada é uma derrota total e absoluta.
Isso mostra que se trata de uma administração ultrapassada, que não
tem controle, não tem auditagem nem conhece o que está
acontecendo dentro da sua própria administração.

Talvez por isso - a minha assessoria me alimenta de dados -
existam estes dados aqui, que nos entristecem. A revista britânica
“The Economist” vê o Presidente Lula atolado em torpor. Essa revista
faz uma análise dessa situação de torpor em que vivemos.
Lamentavelmente, também trago uma reportagem sobre o atleta José
Roberto, que tem todo o direito de fazer a sua opção de mudar de
país.

Os dados da segurança pública realmente são preocupantes. Será
que o telespectador e a telespectadora que me vêem estão seguros
neste país? Sabemos que não há segurança neste país e que a
segurança é de responsabilidade, sim, do governo federal.

Existem os chamados crimes federais, como, por exemplo, o tráfico
de drogas ou de armas e o descaminho. É obrigação da Polícia
Rodoviária Federal a guarda das estradas, e conhecemos a ausência
total do governo federal em nossas estradas. Praticamente 25% da
malha rodoviária federal se encontram no nosso Estado.

O Deputado Bráulio Braz, que preside esta reunião, e também o
Prof. Cláudio Beato, especialista em segurança pública, disseram que
o governo federal é omisso na segurança pública. Para se ter uma
idéia, o governo federal não passou praticamente nada de recursos
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para o Estado de Minas Gerais, na segurança pública.
A responsabilidade é, sim, do governo federal, que é responsável, e

tenho aqui dados sobre a violência, que gera custo anual de quase
R$100.000.000.000,00 no Brasil. Esse é o custo da violência no nosso
país. Trata-se de um prejuízo de R$519,40 por pessoa.

Temos também dados relativos aos impostos e aos tributos. Estão
aqui os recursos da contribuição sobre movimentação financeira, da
CPMF. Deputado Bráulio Braz, foram arrecadados
R$33.500.000.000,00, valor totalmente utilizado para o pagamento de
juros e dívida. É isso o que o povo brasileiro está pagando. Você,
empresário, você, cidadão que deu o seu cheque hoje, deve saber
que o governo Lula está ficando com R$33.500.000.000,00 do seu
dinheiro, que o governo Lula arrecadou essa quantia com a CPMF,
criada para ser destinada à saúde. Foi para lutar contra a violência?
Não. Foi para pagar juros e dívidas. Foi para isso que o governo Lula
usou os recursos do povo brasileiro. São recursos que sustentariam a
saúde no Brasil, mas, lamentavelmente, estão sendo utilizados dessa
maneira.

Vemos as propagandas que estão sendo feitas. Dizem que nunca se
prendeu tanto no País. Para mim, isso é derrota total de um governo
que tem de prender, que não soube onde ocorreram os desvios.
Também faz propaganda do PAC, programa de cinco meses de idade
que executou menos de 20% do orçamento. Belo Horizonte está
lotada de faixas desse Plano, que deveria ser de aceleração do
crescimento. Temos uma fala do economista Raul Veloso sobre esse
assunto. O gasto efetivo é com despesas correntes: salários, diárias,
passagens, etc.

E a transposição do Rio São Francisco? Os índios estão ocupando
os canteiros de obras. A população indignada está-se deslocando
para os canteiros, onde o Exército está para fazer a obra. E vemos um
governo que não discute com a população local e manda o Exército
fazer a transposição. E a população brasileira, aqueles índios
resistem, lutam em nome de todos nós que queremos a recuperação e
revitalização desse rio. Não queremos que ele morra. Essa obra
exigirá a energia de uma represa como Três Marias para fazer o rio
subir 700m, com o objetivo de atender a empresários que exportam
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camarão. A obra é para atender aos empresários do camarão.
Quero fazer homenagem a esses brasileiros anônimos que estão lá

resistindo em nosso nome. Esse povo maravilhoso está lá agora.
Desejaria eu estar lá com ele, defendendo esse rio que faz parte da
nossa história e está sendo totalmente abandonado, esquecido pelo
governo, que quer fazer essa obra de qualquer maneira.

Deputados Bráulio Braz, Getúlio Neiva e Paulo Guedes, ao final,
essa obra terá custado R$20.000.000.000,00 ao povo brasileiro.
Parece que o dinheiro pertence ao governo Lula, mas é do povo
brasileiro.

A CPMF é proveniente do cheque de cada brasileiro. Parece que
esse dinheiro que está chegando em Brasília saiu de uma árvore.
Não; é do cheque que um brasileiro deu. Aliás, R$33.500.000.000,00
são arrecadados com CPMF. É aqui, em Minas Gerais, que é
arrecadado. Parece que o governo Lula está fazendo o favor de
encaminhar dinheiro a nosso Estado. Esse dinheiro pertence a Minas
Gerais, ao povo mineiro. Ao final, o governo gastará
R$20.000.000.000,00 nessa aventura da transposição do Rio São
Francisco. Isso é impressionante.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado João Leite, este
debate é democrático e importante para que as pessoas possam ouvir
os dois lados. V. Exa. começou falando sobre um jornal ou uma
revista inglesa que disse que o Lula está rodeado ou alardeado de
torpor. Não sabia nem o significado dessa palavra, mas tive a
curiosidade de descobrir. Torpor significa indiferença, apatia e
insensibilidade.

Ora, nobre colega Deputado João Leite, acusar o Presidente Lula de
falta de sensibilidade é esquecer ou não conseguir entender o que
está ocorrendo no Brasil. Na história deste país, nunca tivemos um
Presidente tão sensível às questões do povo e da Nação. Ele
demonstrou isso aqui, ontem. Olhem os nossos programas sociais, o
Pronaf e o ProUni, que coloca hoje 370 jovens pobres nas faculdades.
Tantas coisas importantes estão acontecendo no País, Deputado João
Leite, graças à sensibilidade do Presidente Lula. Com certeza, torpor
não combina com o nosso Presidente. Talvez com o anterior, que
perseguiu o nosso Estado, ficou oito anos no poder, endividou e
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atolou o País em dívidas no FMI. Graças a Deus, hoje o nosso
Presidente pagou o FMI e o Clube de Paris. Temos
R$146.000.000.000,00 de reservas. Quer dizer, temos uma outra
história. Foi um metalúrgico que não teve nem oportunidade de
estudar que concedeu tudo isso ao País.

V. Exa. falou sobre a transposição do Rio São Francisco, passando
a imagem para o povo mineiro de que o rio será desviado. Ora,
Deputado, foi desviado em Lagoa da Prata pelos usineiros. O meio
ambiente e o governo de Minas não fizeram nada. Por exemplo, o rio
é desviado - se é que isso é desvio, porque também não acredito que
seja... Temos 80m3 outorgados para os grandes irrigantes do Jaíba.
Aliás, o Deputado Weliton Prado lembrou que os grandes produtores
do Jaíba têm 90% de desconto na conta de energia. Todavia, para os
pobres não. A Cemig cobra a energia mais cara do País.

O projeto de transposição retirará apenas 27m3. Aliás, 1% do volume
que cai no mar, abaixo da Barragem de Sobradinho, levará água não
só para Camarão mas também para 12 milhões de nordestinos,
inclusive para toda a cidade de Campina Grande, que tem 1 milhão de
habitantes. Sr. Presidente, concluirei.

Concluo dizendo que o projeto de transposição do Rio São
Francisco não é o que aparece na imprensa de Minas Gerais. Pela
primeira vez na história, estamos tendo, por parte do governo federal,
recursos para a revitalização. Só o Ministério da Integração Nacional,
cujo Ministro esteve aqui há 15 dias, destinará R$456.000.000,00 para
rede de esgoto, de tratamento, de recuperação de mata ciliar em toda
a bacia do São Francisco. No governo de V. Exa., que ficou oito anos
no poder, não se gastou um real sequer para essa revitalização. Muito
obrigado.

O Deputado João Leite - Conhecia já a opinião do Deputado Paulo
Guedes. Hoje à tarde ele teve muito tempo para externá-la. Houve
pontos contraditórios, uma vez que o Presidente Lula chamou os
usineiros de heróis. Já o Deputado lembra que eles fizeram um desvio
no Rio São Francisco. São heróis para o Presidente da República.
Para mim não o são. Digo isso em vista do trabalho penoso dos
trabalhadores.

É verdade que o Presidente foi uma pessoa lutadora, vem de uma
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origem humilde. Hoje ele tem uma situação diferente do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que viajava no “Sucatão”. Este governo
tem o “Aerolula”, que custou R$169.000.000,00, e toma um vinho de
R$6.000,00.

A revista britânica “The Economist” fala do torpor do Presidente, ao
ver os brasileiros nessa situação nos aeroportos. A Ministra do
Turismo vem e diz que temos de relaxar. Vejam que situação. Não há
uma reação a isso. Aliás, houve, sim. Prendeu-se o Sargento. A
mulher está no aeroporto pedindo ao Presidente que o solte. Vejam
que a culpa do “apagão” aéreo no Brasil é do Sargento.

Como disse, a revista “The Economist” está dizendo que o
Presidente acha que está tudo bem.

Olhem, Minas Gerais tem 6.500.000 consumidores de energia,
sendo 2.300.000 de baixa renda, que são alvo da tarifa social da
Cemig. Esse número é o dobro do Bolsa-Família em Minas Gerais.

Até hoje os governistas ficam olhando no retrovisor o governo
anterior. O PSDB foi governo oito anos e fez o dever de casa,
construiu as bases para o nosso país, teve coragem de fazer as
reformas. Estamos vendo agora o governo atual sentado sobre essas
conquistas.

O interessante é que Minas Gerais não recebe um centavo das
contribuições, nem da Cofins nem da CPMF. O governo federal não
está obrigado a repassar as contribuições para os Estados nem para
os Municípios. Fica essa concentração infame dos recursos da
população brasileira, e ainda temos que assistir ao que aconteceu
ontem em Belo Horizonte. Fica parecendo que temos de agradecer ao
Presidente. Esse dinheiro não é do Presidente Lula, mas sim do povo
mineiro, do povo brasileiro. Devolva a CPMF, a Cofins e outras
contribuições para o Estado de Minas Gerais e para os nossos
Municípios.

Penso de maneira diferente. O atleta brasileiro, tão discriminado -
vimos aqui as citações -, tem todo o direito de emigrar, de ir para outro
país a fim de buscar segurança para a família. Gostaria que fosse
outro o quadro, mas, lamentavelmente, sou obrigado a mostrar a
verdade sobre o nosso país. Tenho de retratar este momento que o
povo brasileiro está vivendo, não adianta só a propaganda, não
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adianta mostrar para a população brasileira frases de efeito. A
realidade é outra. Temos jovens de 18 a 24 anos desempregados.
Eles estão sendo assassinados. Infelizmente, aqui estão os dados, o
consumo de drogas cresceu somente no Brasil. Só no nosso país,
lamentavelmente. Isso para tristeza de todos nós, porque o que
queremos é que o povo brasileiro experimente efetivamente um
momento de paz, de crescimento, de emprego para o nosso povo,
para os nossos jovens. Espero que venha a bolsa-emprego,
oportunidades reais para nossa juventude, para as pessoas pobres do
nosso país.

Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo a mais que V. Exa. me
concedeu para que demonstrássemos, da tribuna da Assembléia
Legislativa, o nosso pensamento e a realidade do que está
acontecendo no nosso país. Não à transposição do Rio São
Francisco. É importante dizer também que a fiscalização do rio
nacional não pertence a Minas Gerais, pertence ao Ibama, que neste
momento encontra-se em greve, porque querem retirar dos seus
servidores tudo o que é direito deles. Eles querem trabalhar, sim. Os
servidores do Ibama querem atuar, mas o governo federal quer criar
uma outra agência para cuidar do licenciamento. Tem de ser com o
Ibama, que tem fé pública. Eles têm a responsabilidade da
fiscalização dos rios nacionais que nascem em nosso Estado, este
Estado generoso onde nasce o Rio São Francisco. Rio que Minas
Gerais tem de cobrar, pois o governo federal quer acabar com ele.

Queremos a revitalização do São Francisco. Viva o Rio São
Francisco! Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Bráulio Braz) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 2 de julho, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 689/2007. 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 Cecília Ferramenta, em que solicita
audiência pública desta Comissão com o objetivo de se conhecer e
debater o projeto de construção do "Gasoduto Vale do Aço" e seus
impactos no setor industrial da região Metropolitana 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, 28 de junho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Neider Moreira - Weliton Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 680/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O Projeto de Lei nº 680/2007, do Deputado Weliton Prado, “dispõe
sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos incidentes
nas mercadorias e nos serviços”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
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quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende obrigar o fornecedor a

informar, na nota fiscal, os impostos embutidos no preço da
mercadoria ou serviço. Em seu art. 1º, determina que as notas fiscais
emitidas no Estado contenham, de forma discriminada, detalhada e
visível, os valores de todos as modalidades de impostos incidentes, de
forma a deixar transparente para o consumidor quanto paga por cada
um deles. O art. 2º estabelece que a inobservância desta
determinação sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas
no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria,
pronunciando-se por sua licitude e apresentou a Emenda nº 1, para
corrigir vício de ordem constitucional verificado no projeto original.

Diversas propostas com o mesmo teor tramitam nas Casas
Legislativas do País. No Senado Federal, o PLS nº 174, de 2006, do
Senador Renan Calheiros “dispõe sobre as medidas de
esclarecimento ao consumidor, de que trata o art. 150, § 5º, da
Constituição Federal”. Segundo o art. 1º deste projeto de lei, deverá
constar nos documentos fiscais ou equivalentes, emitidos por ocasião
da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo o
território nacional, a informação do valor aproximado correspondente à
totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência
influi na formação dos respectivos preços de venda. Ressalte-se que a
referida proposição recebeu, em 22/5/2007, parecer favorável da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle do Senado Federal e encontra-se, atualmente, na
Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado, aguardando
interposição de recurso.

A Constituição da República estabelece, no § 5º do art. 150, que “a
lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e
serviços”. A medida ora proposta busca, assim, a aplicação do
referido dispositivo constitucional, uma vez que o consumidor tem o
direito de ser esclarecido sobre os tributos que compõem o preço dos
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bens que adquire.
O art. 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor prescreve

que todas as informações devem ser asseguradas na oferta e na
apresentação de produtos e serviços aos consumidores,
estabelecendo, em capítulo próprio, as sanções aplicáveis aos casos
de infração às respectivas normas de defesa e proteção (art. 56 e
seguintes), o que assegura a plena eficácia da tutela dos direitos dos
consumidores.

De fato, fazer com que os consumidores tomem conhecimento do
montante dos tributos que incidem sobre os bens adquiridos é
imperativo constitucional. Não se trata de mera recomendação ou de
norma programática inserida na Carta de 1988. Cuida-se, em verdade,
de preceito cujo disciplinamento pelo legislador ordinário
proporcionará aplicabilidade a mais um dos direitos fundamentais do
consumidor contribuinte.

A disponibilização dessas informações insere-se no âmbito da
própria cidadania, uma vez que possibilita ao cidadão analisar e
discutir se os valores demonstrados atendem a sua capacidade
contributiva geral, quando confrontada com as despesas que o
governo realiza com os serviços públicos que põe à disposição da
sociedade.

Assim, verifica-se que o propósito básico do projeto é converter o
contribuinte que paga impostos em cidadão capaz de exigir a correta
aplicação dos recursos públicos. A medida propiciará ao consumidor
uma noção clara dos recursos que está destinando ao poder público,
quando adquire mercadorias e serviços e contribuirá para a ampliação
da transparência tributária. Por essas razões, consideramos que a
proposta merece a aprovação desta Comissão.

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

Projeto de Lei nº 680/2007 com a Emenda nº 1, proposta pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 973/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria dos Deputados Fábio Avelar

e Adalclever Lopes, “institui diretrizes para a medição individualizada
do consumo de água nas edificações prediais verticais ou
condominiais, residenciais, comerciais e de uso misto”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Durante a discussão do parecer, foi acatada sugestão de emenda do
Deputado Fábio Avelar.

Fundamentação
A proposição em análise institui para os consumidores dos serviços

de abastecimento de água do Estado a possibilidade da medição
individualizada do consumo nos condomínios verticais.

A justificação que acompanha a proposta em análise deixa clara a
perspectiva de corrigir as distorções existentes no atual sistema de
fornecimento de água, uma vez que a implementação dos
mecanismos propostos tem a finalidade de permitir a medição do
efetivo consumo da água por unidade imobiliária.

Ainda segundo os autores do projeto, a adoção da medida proposta
proporciona aos consumidores exercer maior controle, fazer economia
e, sobretudo, promover a utilização adequada e responsável desse
recurso esgotável e essencial à vida.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou ao projeto o
Substitutivo nº 1, com o objetivo de melhor adequar a proposição aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, preservando intacta a idéia
originária, que consiste, sobretudo, na perspectiva de o consumidor
residente em condomínios verticais pagar a conta de água
exatamente pelo consumo individual medido.

Trata-se de um grande avanço nas relações existentes entre os
fornecedores e os usuários desse serviço, tendo em vista que a
proposição exterioriza a boa-fé, a transparência e a proteção dos
interesses econômicos dos consumidores, fundamentos que foram
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erigidos à categoria de princípios norteadores das relações de
consumo.

Deve ser enfatizado, nesta oportunidade, que o Estado de Minas
Gerais se coloca na vanguarda, notadamente porque esta Casa
Legislativa, reiteradamente, edita normas suplementares às previstas
na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, absolutamente atenta aos avanços
tecnológicos capazes de proporcionar maior conforto e segurança aos
destinatários dos produtos e dos serviços que são colocados no
mercado de consumo.

Com objetivo de ampliar a garantia prevista no art. 8º do projeto em
estudo, o Deputado Fábio Avelar apresentou sugestão de emenda,
incorporada ao final deste parecer como Emenda nº 1 ao Substitutivo
nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, garantindo
o livre acesso aos hidrômetros do prestador do serviço, para a
realização dos procedimentos comerciais e operacionais.

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

973/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 6º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 6º - Fica garantido o livre acesso do prestador do serviço aos

hidrômetros, para a realização dos procedimentos comerciais e
operacionais.”.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente e relator - Fábio Avelar - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 225/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
225/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.954/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira
destinar pelo menos 50% de seus bilhetes lotéricos à divulgação de
informações sobre pessoas desaparecidas.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o
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projeto a esta Comissão, para receber parecer no 2º turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, V, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição sob comento dispõe sobre a obrigatoriedade de a
Loteria Mineira destinar parte dos seus bilhetes lotéricos à divulgação
de informações sobre pessoas desaparecidas. Essa medida é mais
uma ação de combate a esse grave problema enfrentado pela
sociedade brasileira.

Ressalte-se que essa questão tem sido motivo de preocupação
constante de nossos legisladores. Em 2006, foi instituída a Comissão
Especial das Pessoas Desaparecidas, com o objetivo de fiscalizar o
cumprimento da Lei nº 15.432, de 2005, que institui o Sistema de
Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas, destinado a dar
agilidade e eficácia à busca de pessoas que tenham desaparecido no
território do Estado. Consta nessa lei que os veículos de comunicação
impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica dos Poderes do Estado
destinarão espaço para a divulgação dos dados das pessoas
desaparecidas. A lei obriga, ainda, todos os órgãos públicos do
Estado a reservar espaços em suas repartições, nos locais de maior
visibilidade e circulação de pessoas, para a afixação de cartazes ou
similares, contendo identificação, fotografia e dados das pessoas
desaparecidas.

No relatório final dos trabalhos desenvolvidos pela citada Comissão
Especial, ressaltou-se a complexidade do problema e as inúmeras
dificuldades que envolvem a localização de uma pessoa
desaparecida, como a não-autorização da divulgação do fato ou da
fotografia do desaparecido pelos familiares, para preservar a imagem
da pessoa.

Ainda conforme consta nesse relatório, a Divisão Especial da
Pessoa Desaparecida recebe cerca de 100 denúncias de
desaparecimento por mês, apenas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. O cadastro da Divisão soma 1.072 casos sem solução
desde 1943. O números de casos em aberto, relativamente ao ano de
2006, chega a 142, com aumento do número de desaparecimentos de
adolescentes do sexo feminino. Importantes sugestões de medidas
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institucionais foram também apresentadas ao final dos trabalhos
desenvolvidos por essa Comissão Especial, entre elas a divulgação
de informações sobre pessoas desaparecidas nos locais de grande
aglomeração e circulação de pessoas, como estádios de futebol e
aeroportos.

Em Minas Gerais, o sistema público de busca e identificação de
pessoas desaparecidas é coordenado pela Polícia Civil, no âmbito da
Secretaria de Defesa Social. O art. 34, § 1º, da Lei nº 13.341, de 1999,
criou a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, com o
objetivo de coordenar as ações para a solução dos casos de
desaparecimento de pessoas no Estado.

Convém ressaltar o lançamento, pelo Governo do Estado, da
campanha “Volta, vem viver outra vez a meu lado”, desenvolvida pela
Polícia Civil e pelo Movimento Minas Solidária e coordenada pelo
Serviço Voluntário de Assistência Social - Servas. Considerada o mais
amplo conjunto de ações para localizar pessoas desaparecidas no
Estado, a campanha tem veiculado, nos meios de comunicação, fotos
e dados dos desaparecidos. Essa campanha tem contribuído para
diferenciar o desaparecimento voluntário daquele de causa criminosa,
o que também colabora para agilizar os procedimentos investigatórios.

Por entendermos que a divulgação de fotografias e informações
sobre pessoas desaparecidas exerce importante papel para sua
localização, ratificamos o parecer exarado por esta Comissão no 1º
turno, favoravelmente à proposição.

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

225/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite, relator - Ruy Muniz.

PROJETO DE LEI Nº 225/2007
(Redação do Vencido)

Acrescenta o art. 5º-A à Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, que
institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005,
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o seguinte art. 5º-A:
“Art. 5º-A - A Loteria do Estado de Minas Gerais inserirá nos bilhetes

lotéricos emitidos em cada concurso fotos e dados de pessoas
desaparecidas.”.

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

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Hospital Madre Tereza pelo transcurso do

25º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 577/2007, do
Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a Casa de Caridade de Muriaé - Hospital
São Paulo pelo transcurso do 80º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 636/2007, do Deputado Bráulio Braz);

de congratulações com a comunidade de Arturos, na pessoa de seu
Presidente, Sr. José Bonifácio, pelo Prêmio Orilaxé (Requerimento nº
646/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao jornal da Associação Médica pela publicação do
artigo “Médicos estão em alta na política” (Requerimento nº 647/2007,
do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com Marco Antônio Coelho Antunes, aluno da
Escola Estadual Coronel Coimbra, de Carbonita, pela obtenção da
medalha de ouro na 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática - OBMEP
(Requerimento nº 648/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com Felipe Baldi Andrade, aluno da Escola
Municipal José Ferreira Bastos, de Itabirito, pela obtenção da medalha
de ouro na 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática - OBMEP
(Requerimento nº 649/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Estadual Maurilo de Jesus Peixoto,
de Sete Lagoas, na pessoa de sua diretora, Profa. Maria de Fátima
Dutra T. Lima, por sua premiação na 2ª Olimpíada Brasileira de
Matemática - OBMEP (Requerimento nº 650/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela
publicação da Medida Provisória nº 373, de 24/5/2007, que dispõe
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sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela
hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação
compulsórios (Requerimento nº 651/2007, do Deputado Rômulo
Veneroso);

de congratulações com a UFMG por haver sido considerada pelo
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade - como a
melhor instituição brasileira em aproveitamento (Requerimento nº
662/2007, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a Unimontes por ter sido classificada entre
as melhores instituições do País pelo Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - Enade (Requerimento nº 663/2007, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a Escola Mary Vieira, na pessoa de seu
Diretor, Ubirajara Nascimento, pelo transcurso do 10º aniversário
dessa entidade (Requerimento nº 664/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso a Thales Marques Barbosa pela conquista do prêmio
Destaque de Minas em Educação na 2ª Olimpíada de Matemática
(Requerimento nº 665/2007, do Deputado Deiró Marra);

de aplauso a Elianderson Isac Souza pela conquista do prêmio
Destaque de Minas em Educação na 2ª Olimpíada de Matemática
(Requerimento nº 666/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a PMMG, na pessoa de seu Comandante-
Geral, Cel. Hélio dos Santos Júnior, pelo transcurso do 232º
aniversário de fundação dessa instituição (Requerimento nº 668/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com Beatriz Costa Teixeira por ter sido agraciada
com a medalha de ouro nível 2 na Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (Requerimento nº 685/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com Marcos Antônio Faria por ter sido agraciado
com a medalha de bronze nível 3 na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (Requerimento nº 686/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com Diogo Hilário dos Santos por ter sido
agraciado com a medalha de bronze nível 1 na Olimpíada Brasileira
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de Matemática das Escolas Públicas (Requerimento nº 687/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Grupo Marilda pelo transcurso do 50º aniversário de
sua fundação (Requerimento nº 689/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à UFMG pelo transcurso do 80º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 690/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sr. Carlos Alberto Pereira, orientador de Thales
Marques Barbosa, estudante vencedor da 2ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas, promovida pelo Ministério da
Educação (Requerimento nº 696/2007, da Comissão de Segurança
Pública);

de congratulações com a Faculdade Milton Campos por ter recebido
seu curso de Administração o conceito “A” pelo Enade (Requerimento
nº 709/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor);

de congratulações com o Sr. Ubiraci Prata Lima por sua posse como
Presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (Requerimento nº 712/2007, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de apoio à família de Sidney Júnior, desaparecido em 7/6/2007, em
Montes Claros, cujo corpo foi encontrado em 11/6/2007, com sinais de
violência sexual (Requerimento nº 724/2007, da Comissão de Direitos
Humanos);

de congratulações com a PUC - Minas pela inauguração do Centro
Esportivo e Olímpico na unidade do Bairro Coração Eucarístico em
Belo Horizonte (Requerimento nº 767/2007, da Comissão de
Educação).
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Domingos Sávio - 29, 53, 54, 55, 336, 361, 444, 646, 974, 1080,

1082, 1084, 1118, 1121, 1123, 1223, 1313, 1314, 1373, 1538, 1805,

1810, 1895, 1968, 1976, 1977, 1987

Doutor Rinaldo -  117, 130, 447, 630, 631, 632, 634, 635, 654, 754,

917, 1176, 1320, 1321, 1322, 1323

Doutor Viana -  10, 11, 109, 110, 413, 414, 421, 646, 649, 653, 919,

1005, 1786, 1931, 2005

Durval Ângelo -  18, 113, 117, 312, 623, 760, 789, 913, 1445

Elisa Costa -  21, 37, 44, 117, 314, 453, 455, 766, 914, 1101, 1209,

1229, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1424, 1427, 1685, 1904

Elmiro Nascimento -  113, 623, 876, 972, 973, 1803, 1895

Eros Biondini -  113, 117, 119, 149, 312, 443, 623, 1186, 1189, 1191,

1522, 1535

Fábio Avelar -  113, 328, 421, 434, 923, 1406
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Fahim Sawan -  312, 915, 974, 1053, 1177, 1180, 1181, 1182

Getúlio Neiva -  27, 46, 50, 51, 52, 117, 119, 146, 147, 149, 312, 350,

623, 672, 678, 679, 682, 684, 685, 779, 791, 1085, 1089, 1090, 1113,

1191, 1195, 1408, 1950, 1951, 1959

Gil Pereira -  315, 426, 428, 443, 623, 920, 1173, 1644

Gilberto Abramo -  49, 144, 312, 636, 1895

Gláucia Brandão -  5, 121, 448, 623, 649, 1079, 1397, 1895

Gustavo Corrêa -  113, 437, 440, 441, 446, 447, 450

Gustavo Valadares -  7, 20, 21, 22, 24, 25, 113, 117, 312, 419, 442,

1434, 1780, 1940, 1942

Hely Tarqüínio -  117, 312, 325, 421, 623, 754, 1895, 2003

Inácio Franco -  117, 119, 312, 623, 974, 1311, 1374, 1398, 1895,

1907

Irani Barbosa -  12, 422, 1182, 1895, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951



2011

Ivair Nogueira -  117, 119, 413, 732, 974, 1895

Jayro Lessa -  109, 110, 113, 117, 128, 326, 413, 414, 423, 434, 447,

973, 1074, 1075, 1077, 1397, 1399, 1413, 1414, 1415, 1644, 1787,

1910, 2003, 2004

João Leite -  113, 426, 442, 623, 659, 662, 668, 775, 919, 955, 1172,

1180, 1181, 1239, 1679, 1697, 1895, 1914, 1919, 1928, 1974, 1980,

1989, 1993

José Henrique -  113, 119, 421, 733, 1005, 1895

Juninho Araújo -  119, 421, 448

Lafayette de Andrada -  113, 117, 119, 123, 312, 421, 430, 431, 689,

757, 919, 1232, 1374, 1895, 1899, 1916, 1920, 1942

Leonardo Moreira -  113, 117, 119, 312, 421, 623, 1075, 1167, 1409,

1631, 1781, 1900

Luiz Humberto Carneiro -  8, 113, 432, 433, 917, 962, 1179, 1409,

1632, 1895



2012

Luiz Tadeu Leite -  113, 312, 328, 329, 420, 623, 735, 1088, 1095,

1895, 1915

Maria Lúcia Mendonça -  113, 117, 414, 623, 772, 920, 973, 1077,

1397, 1399, 1415, 1416, 1895

Mauri Torres -  316

Neider Moreira - 24, 113, 119, 124, 312, 623, 1082, 1184

Padre João -  113, 117, 623, 641, 921, 1171, 1324, 1325, 1326, 1365,

1920

Paulo Cesar - 113, 119, 312, 421, 446, 623, 973, 974, 1083, 1415,

1417, 1524, 1626, 1896

Paulo Guedes -  9, 34, 43, 58, 117, 312, 337, 344, 443, 623, 1054,

1196, 1375, 1376, 1377, 1378, 1390, 1391, 1392, 1440, 1676, 1678,

1679, 1904, 1957, 1961, 1976, 1982, 1992

Pinduca Ferreira -  623



2013

Rêmolo Aloise -  421, 765, 766, 772, 784, 785, 919, 1181, 1195,

1370, 1371, 1372, 1790, 1793, 1895, 1935, 1942, 1943, 1948, 1949,

1950, 1951, 1955

Rinaldo Valério - 312, 740, 743

Roberto Carvalho - 312, 740, 743, 1005

Rômulo Veneroso -  109, 117, 119, 326, 414, 623, 920, 1207, 1311,

1312, 1313, 1397, 1645, 2004

Ronaldo Magalhães - 117, 447, 623, 921

Rosângela Reis -  15, 21, 117, 119, 421, 425, 449, 623, 742, 919,

1054, 1399

Ruy Muniz -  421, 623, 752, 1201

Sargento Rodrigues -  113, 119, 312 , 744, 1078, 1207, 1210, 1215,

1217, 1378, 1633, 1634, 1895

Savio Souza Cruz -  113, 1633, 1895

Sebastião Costa -  312, 623, 1782, 1895



2014

Sebastião Helvécio -  113, 119, 623, 1398, 1680, 1808

Tiago Ulisses - 119, 126, 317, 319, 326, 1005, 1055, 1056, 1057,

1167, 1397, 1410, 1521, 1895

Vanderlei Jangrossi -  113, 117, 421, 1895, 1909

Vanderlei Miranda -  51, 312, 421, 623, 662, 920, 1091, 1095, 1191,

1426, 1909

Zé Maia -  122, 623, 637, 679, 684, 1212, 1803

Zezé Perrella -  113, 117, 623, 1522, 1908

Walter Tosta -  119, 645, 738, 1326, 1327, 1328, 1329,

Wander Borges -  13, 14, 119, 312, 421, 444, 636, 921, 957, 1226,

1312, 1783, 1895, 1918, 1926

Weliton Prado -  117, 125, 150, 308, 434, 435, 442, 450, 454, 623,

919, 1121, 1123, 1209, 1212, 1215, 1225, 1347, 1348, 1349, 1415,

1428, 1443, 1895, 1975, 1981, 1985, 1988



2015

Bancada do PT -  1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356,

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1392, 1393, 1394,

1395, 1396

Mesa da Assembléia - 348, 460, 1155, 1293, 1934

Palavras do Sr. Presidente -  141, 224, 461, 784, 934, 941, 959,

1197, 1228, 1244, 1532, 1547, 1646, 1942

Reunião Conjunta - 468, 801, 1244, 1828

Comissão de Administração Pública - 100, 275, 373, 435, 514, 692,

1151, 152, 1156, 1160, 1164, 1457, 1496, 1580, 1748, 1756, 1760,

1819, 1820, 1823, 1839

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização -  166, 226,

435, 436, 567, 805, 984, 1137, 1282, 1448, 1568, 1788

Comissão de Constituição e Justiça -  60, 61, 64, 66, 68, 73, 77, 84,

85, 87, 89, 94, 101, 103, 105, 108, 155, 157, 160, 162, 165, 167, 168,

172, 173, 175, 177, 180, 187, 190, 191, 194, 197, 199, 201, 204, 206,

208, 209, 211, 214, 238, 239, 243, 244, 247, 250, 253, 255, 262 264,

267, 270, 273, 279, 284, 286, 291, 326, 370, 372, 375, 473, 482, 484,

485, 486, 487, 488, 489, 495, 497, 501, 504, 506, 508, 520, 523, 524,
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531, 532, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556,

557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 574, 577, 579, 587,

589, 593, 595, 598, 601, 603, 605, 608, 694, 699, 701, 705, 712, 714,

716, 717, 719, 722, 724, 811, 814, 847, 873, 1012, 1018, 1020, 1022,

1024, 1027, 1030, 1034, 1036, 1039, 1042, 1134, 1246, 1251, 1252,

1255, 1257, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268,

1269, 1270, 1271, 1272, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473,

1475, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486,

1487, 1488, 1548, 1554, 1555, 1556, 1557, 1573, 1574, 1575, 1578,

1582, 1584, 1585, 1587, 1590, 1592, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601,

1603, 1605, 1608, 1611, 1613, 1730, 1836

Comissão de Cultura -  480, 526, 693, 836, 995, 1007, 1008, 1130,

1148, 1478

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 380, 382,

393, 395, 494, 498, 500, 649, 739, 797, 857, 862, 864, 872, 978, 1740,

1745, 1746, 1754, 1996, 1998, 2005

Comissão de Direitos Humanos -  129, 229, 289, 326, 327, 401,

436, 437, 647, 648, 649, 815, 816, 917, 982, 987, 991, 1075, 1076,

1176, 1450, 1454, 1788, 1789, 1821, 1911, 2000, 2005
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática -  78,

231, 298, 299, 482, 539, 540, 646, 997, 1001, 1014, 1415, 1416, 1446,

1462, 1463, 1469, 1555, 1572, 1645, 1722, 1831, 1910, 2005

Comissão Especial -   79, 240, 294, 519, 792, 796, 810, 967, 975,

1133, 1489, 1570, 1614, 1720, 1727, 1828, 1835, 1843, 1846

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -  377, 384,

385, 387, 389, 391, 400, 405, 406, 469, 643, 647, 649, 696, 708, 917,

975, 986, 1125, 1131, 1145, 1147, 1154, 1159, 1163, 1273, 1275,

1279, 1288, 1289, 1291, 1292, 1492, 1499, 1509, 1515, 1516, 1518,

1519, 1520, 1551, 1558, 1751, 1758, 1759, 1765, 1766, 1767, 1841,

1849, 1852, 1853, 1858, 1859, 1864, 1866, 1868, 1869, 1871, 1873

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais -  528, 535, 537,

540, 570, 583, 591, 647, 648, 792, 806, 842, 859, 865, 868, 1250,

1416, 1459, 1474, 1565, 1789, 1824

Comissão de Participação Popular -  153, 962, 983, 1721

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial -   71, 225,

233, 294, 534, 693, 739, 809, 833, 967, 969, 971, 977, 1058, 1141,

1143, 1174, 1455, 1498, 1512, 1723, 1787



2018

Comissão de Redação -  216, 217, 407, 408, 409, 410, 411, 412,

471, 510, 612, 874, 980, 1296, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,

1307, 1569, 1769, 1770, 1771, 1833, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,

1880, 1881

Comissão de Saúde -  74, 128, 327, 518, 536, 541, 648, 698, 711,

726, 739, 839, 841, 844, 854, 963, 989, 996, 1010, 1015, 1175, 1176,

1278, 1399, 1449, 1507, 1725, 1753, 1789, 1833, 1911

Comissão de Segurança Pública -  63, 129, 367, 378, 404, 647, 802,

965, 1016, 1176, 1259, 1501, 1561, 1830, 1911, 2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social -  67, 69,

70, 72, 74, 75, 76, 152, 154, 159, 161, 164, 166, 171, 228, 229, 231,

232, 234, 235, 236, 237, 295, 296, 297, 369, 370, 481, 522, 525, 529,

530, 533, 536, 538, 542, 835, 837, 838, 840, 843, 845, 846, 993, 994,

1007, 1009, 1011, 1017, 1128, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144,

1254, 1258, 1460, 1464, 1465, 1494, 1827

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas -  97,

128, 179, 260, 327, 368, 371, 472, 475, 477, 479, 647, 648, 799, 998,

1076, 1077, 1136, 1564, 1840



2019

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo -

129, 477, 478, 803, 981, 1127, 1253, 1567, 1571, 1855, 1861, 1995


